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 لبٔىْ اٌّسغشح اٌجٕبئُخ
 ( اٌزذمُك االػذادٌ –إٌُبثخ اٌؼبِخ  –اٌششعخ اٌمضبئُخ ) 

 
 ئػذاد فىصٌ أوشَُ

 دست رذذَذ االسزبرح سؼبد اٌذُّذٌ

71/40/6472 

 

ه٤ذٟخ طٔن حٛـشٯ٠ش ٯظ٪ٛذ ٜٛذ٩ٛش حٛلْ ُٮ حٛؤخد ، ُٔ٪حهذ حٛٔخ٣٪١ حٛـ٤خثٮ رخهظزخس٥ ٓخ٣٪١ 

ُطخشّ ، ك٨٤ٰخ ٯؤطٮ د٩س ٓخ٣٪١ ح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش رخهظزخس٥  ٟ٪ػ٪م طلٚ ُٮ كخٛش ع٘٪١ ا٬ٛ أ١

كٜٔش ٩طٚ ر٢ٰ حسط٘خد حٛـشٯ٠ش ٩ط٪ٰٓن حٛؤخد ه٬ٜ ٟشط٘ز٨خ ، ُخٛٔخهذس حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩حؿزش حٛظـزْٰ 

٢٘ٛ ر٪عٰٜش ٟلذدس ، ٧٩ٮ طلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛـ٤خثٰش ، ٢ٟ ٤٧خ طؤطٮ أ٠٧ٰش ٓخ٣٪١ ح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش 

ٯ٤لٞ عٜـش حٛذ٩ٛش ٩أؿ٨ضط٨خ ُٮ حالهظٔخٙ ٩ح٠ٛظخروش ٩ح٠ٛلخ٠ٗش ٩حٛؤخد  رخهظزخس٥ ٓخ٣٪٣خ اؿشحثٰخ

٩ حإلؿشحءحص حٛٔؼخثٰش حٛظٮ طؤذ حسط٘خد حٛـشٯ٠ش ،  ٩ٯلذد حٛٔ٪حهذ ح٠ٛظو٢ٰ طـز٨ٰٔخ ُٮ ؿ٠ٰن 

ؿزٰوٮ أ١ ط٠ظ روغ ٧ز٥ حٛٔ٪حهذ كٔ٪ّ ٩ كشٯخص حالُشحد رٖٛ أ٤٣خ رظذد ٟوخدٛش طوزش طٔظؼٮ 

حٛلٔ٪ّ ٩حٛلشٯخص حٛوخٟش ٧٩٪ حٛـشٯ٠ش ٩ك٠خٯش حأل٢ٟ حٛوخٝ ٩ر٢ٰ حكظشحٝ ح٠ٛ٪حص٣ش ر٢ٰ ٟ٘خُلش 

 حالٟش ح٠ٛظِْ ه٦ٰٜ هخ٠ٰٛخ ُٮ ٟـخٙ كٔ٪ّ حال٣غخ١ .

ٓخ٣٪١ ح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش ٯظ٤خصه٦ طخسٯخٰخ ٣لخٟخ١ ٛالؿشحءحص ٠٧خ ح٤ٛلخٝ حالط٨خٟٮ ٧٩٪ حالٓذٝ ٩

٪٫ حٛـ٤خثٰش اال حرح رخشش٧خ ح٠ٛـ٤ٮ كٰغ ٗخ٣ض حٛذه٪٫ حٛـ٤خثٰش أشز٦ رخ٠ٛذ٣ٰش ٩ ال طظلشٕ حٛذه

كٰغ طٔ٪ٝ حٛذ٩ٛش ر٠٨٠ش حالط٨خٝ ه٢ ه٦ٰٜ ٟن حٛوال٣ٰش ٩ش٨ِٰش ح٠ٛشحُوخص ، ػٞ ح٤ٛلخٝ حٛظِظٰشٮ 

ؿشٯْ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٟن عشٯش حالؿشحءحص ٩ٗظخرظ٨خ ٩ ؿشٯخ٨٣خ ُٮ ًٰخد حٛخظ٪ٝ، ٩ح٠ٛششم 

خالٙ ٟشكٜش حٛزلغ ه٢ حالدح٣ش ُظغ٪د  ح٠ٌٛشرٮ أخز رخ٤ٛلخٝ ح٠ٛخظٜؾ كٰغ ٯوظ٠ذ ح٤ٛلخٝ حٛظِظٰشٮ

 حٛغشٯش ٩حٛ٘ظخرش ػٞ ٯل٨ش ح٤ٛلخٝ حالط٨خٟٮ خالٙ ح٠ٛلخ٠ٗش كٰغ حٛو٤ٰٜش ٩حٛلؼ٪سٯش ٩حٛشِ٪ٯش . 

ُزشحٯش  11حٛظخدس ُٮ  18258531أ٩ٙ ٓخ٣٪١ ٠ٜٛغـشس حٛـ٤خثٰش هش٦ُ ح٠ٌٛشد ٧٪ حٛل٨ٰش سٓٞ 

 18318541ٰش٥ ر٠ٔظؼ٬ حٛل٨ٰش سٓٞ كٰغ طٞ طٌٰ ٣1631٪٣زش  ٩11حعظ٠ش حٛو٠ٚ ر٦ ٌٛخٯش  1626

٩رٔٮ ٟو٠٪ال ر٦ ح٬ٛ ًخٯش طذ٩س  18418115ر٠ٔظؼ٬ حٛل٨ٰش سٓٞ  1641ػٞ طٞ طوذٯ٦ٜ ع٤ش 

٩حٛز٭ دخٚ كٰض  5115أٗظ٪رش  1رظخسٯخ  118158522ر٠ٔظؼ٬ ك٨ٰش سٓٞ  55-11ٓخ٣٪١ 

٦٤٘ٛ ظـذحص ٗٔخ٣٪١ ؿذٯذ ٠ٜٛغـشس حٛـ٤خثٰش ، كٰغ أط٬ روذس ٟغ 5111حٛظـزْٰ ٟن ُخطق أٗظ٪رش 

٩حٛٔخ٣٪١  13-11طوشع ٛوذس طوذٯالص ُٮ اؿخس ٟخـؾ اطالف حٛٔؼخء ٣زٗش ٨٤ٟخ ٓخ٣٪١ سٓٞ 

 . 55-11ٗخ١ حٌٛخٯش ٨٤ٟخ عذ روغ حٛؼٌشحص حٛظٮ حهظشص ٓخ٣٪١  12-٩11حٛٔخ٣٪١  11-14

ٛؼالػش أؿ٨ضس طظذخٚ ٓزٚ ح٣ـالّ ح٠ٛلخ٠ٗش ٧٩ٮ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ح٠ٛـز٪م ع٤ظـشّ ُٮ ٧زح 

 حٛوخٟش ػٞ حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ . ٩ح٤ٰٛخرش
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 اٌجبة األوي : اٌششعخ اٌمضبئُخ

 ٧٩ٮ ُخطلش اؿشحءحص حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ، ٩طظؤعظ ه٨ٰٜخ ح٠ٛشحكٚ حٛالكٔش ٧ز٥ ح٠ٛشكٜش طغ٬٠ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ، 

 ٩ٓذ أ٣خؽ حٛٔخ٣٪١ ألؿ٨ضس ٟخظظش طغ٬٠ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٠٨ٟش حٰٛٔخٝ ربؿشحءحص حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ، ٤٧٩خٕ

 ػ٪حرؾ طئؿش حخظظخص حٛششؿش حٛٔؼخثٰش .

 اٌمىاػذ اٌؼبِخ اٌّزؼٍمخ ثبٌششعخ اٌمضبئُخ 

 51-16-13ر٤ٰظ٨ٞ ح٠ٛ٪حد حٛزٯ٢ حٛٔؼخس ٩حٛؼزخؽ ٩ح٠ٛ٪ك٢ِٰ ٩حاله٪ح١ ٠٨ٟش حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٟلظ٪سس ُٮ  -1

ٟ٪َٓ سًٞ ٩روغ حٛظششٯوخص ال طغ٤ذ ٠٨ٟش حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ا٬ٛ ٓؼخس حٛظلْٰٔ أ٩ حٛل٘ٞ ٧٩٪ ٢ٟ ّ ٝ ؽ 

٩ٛزٖٛ حكظِق ح٠ٛششم ٛٔؼخس ح٠ٛلخٗٞ ٩ؿخ٧ظ٦ ٛٞ ٯؤخز ر٦ ح٠ٛششم ح٠ٌٛشرٮ ٩هٜٚ رٖٛ رغوش حٛظشحد حٛ٪ؿ٤ٮ 

ٟغظغخًخ ُٮ ٟخ ٟؼ٬ ُٮ رذحٯش حالعظٔالٙ أٟخ ٩ٓؼخس حٛظلْٰٔ رغٜـخط٨ٞ ٗششؿش ٓؼخثٰش ، ٩ٯز٬ٔ ٧زح حٛظوٰٜٚ 

ظغخًخ ٣لشح العظٔالٙ حٛٔؼخء حٛـخٛظ ه٢ حال١ ُخٛـ٠ن ر٢ٰ طِش ٓخػٮ ٩طِش ػخرؾ ششؿش ٓؼخثٰش ٛٞ ٯوذ ٟغ

 حٛٔؼخء حٛ٪حَٓ ٧٩٪ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش حٛظٮ طٔ٪ٝ ر٠٨٠ش ح٠ٛظخروش حٛظٮ ال طذخٚ ُٮ حخظظخص ٓؼخء حٛل٘ٞ.

 .طلذٯذ ٠٨ٟش حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ُٮ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ، أ٭ حٛظؤٗذ ٢ٟ ٩ٓ٪م حٛـشٯ٠ش ٩ؿ٠ن حألدٛش ه٨٤خ  -5

ص أ١ ط٠خسط ٠٨ٟش حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ٧٩ٮ حِٛظشس حٛالكٔش السط٘خد حٛـشٯ٠ش طلذٯذ حِٛظشس حٛظٮ ٯ٢٘٠ ٛظٜٖ ح٨ٰٛجخ -1

، ه٬ٜ أ١ طذخٚ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ال ٯ٨٤ٮ ٟشكٜش حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ٩حٛغخرٔش ه٬ٜ طذخٚ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ أ٩ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ 

خثٰش ُب١ اال ا رح ٗخ١ ُٮ حطـخ٥ ح٠ٛظخروش حٛظٮ ٧ٮ ه٠ٚ ٓؼخثٮ أٟخ حرح طذخٚ رظِظ٦ ػخرـخ عخٰٟخ ٜٛششؿش حٛٔؼ

٩ٗٚ ٟخ ُٮ حالٟش أ١ ٣شخؽ حٛؼزخؽ حٛوخدٯ٢ٰ ٯظزق خخػوخ ٦ٛ ر٪ط٦ِ ػخرـخ ٟشكٜش حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ال ط٤ظ٨ٮ 

عخٰٟخ ، ٣ِظ حٛشٮء ٯٔخٙ ه٢ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حٛز٭ ال ٯغظـٰن حٛظذخٚ ُٮ ٟشكٜش حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ اال ٗؼخرؾ 

رظَٰٜ٘ ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ـٰن أ١ ٯظخرن اال أل٦٣ ال ٯغظعخٟٮ ٜٛششؿش حٛٔؼخثٰش أ٩ ٗؼخرؾ ُٮ كخٛش حٛظٜزظ 

 ٩ه٤ذٟخ ط٘٪١ ح٠ٛظخروش ٓذ حػٰشص ُوال .

ؿوٚ حالؿشحءحص ُٮ ٧ز٥ ح٠ٛشكٜش عشٯش رلٰغ ٯ٘٪١ ٗٚ ٢ٟ ٓخٝ ر٨خ أ٩ حؿٜن ه٨ٰٜخ ٟٜضٟخ ر٘ظ٠خ٨٣خ ٩اال حهظزش  -1

 ِٟشٰخ ٛغش ح٤٨٠ٛش ٩طوشع ٜٛـضحءحص ح٠ٛٔشسس .

وذدس ٢ٟ ح٠ٛ٪ك٢ِٰ ٯخؼو٪١ الدحسحص ٟخظِٜش ٛزٖٛ ٗخ١ ٢ٟ ٧ٰجش حٛششؿش حٛٔؼخثٰش طظ٘٪١ ٢ٟ ُجخص ٟظ -2

ٛزٖٛ أ٩ؿذ ح٠ٛششم ؿ٨ش ٟو٤ٰش طذٯش٧خ ٩أخش٫ حٛؼش٩س٭ ط٤غْٰ حٛو٠ٚ ٠ُٰخ ر٨٤ٰخ طِخدٯخ ٜٛظ٤خُظ ًٰش ح٠ٛـذ٭ 

 طششٍ ه٨ٰٜخ ٩ػخٛؼش طشحٓذ ٣شخؿ٨خ

 اٌفظً األوي : ِبهُخ اٌششعخ اٌمضبئُخ وِسإوٌُزهب 

ظ٤خ٩ٛض ٨ٟخٝ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٩ ِٰٰٗش ٰٓخ٨ٟخ ر٨٠خ٨ٟخ ٩ٟخظَٜ حالؿشحءحص ّ ٝ ؿ٢ٟ  12ا٬ٛ  13ح٠ٛ٪حد ٢ٟ 

٩حٛزل٪ع حٛظ٨٠ٰذٯش ح٠ٛظؤٜش ر٨خ ، ٧٘زح ٯ٢٘٠ اهـخء طوشٯَ ٜٛششؿش حٛٔؼخثٰش " ٧ٮ ؿ٨خص خخص ٯظ٘٪١ ٢ٟ 

ششم ه٤خطش ط٤ظ٠ٮ ا٬ٛ حٛغٜـش حٛٔؼخثٰش ٩أؿ٨ضس أخش٫ ادحسٯش ٟلذدس ٨ٟخ٨ٟٞ ؿزٔخ ٛٔ٪ح٢ٰ٣ خخطش أ٣خؽ ر٨خ ح٠ٛ

 ٠٨ٟش حٛظؼزض ٢ٟ ٩ٓ٪م حٛـشٯ٠ش ٩ؿ٠ن حألدٛش ٩حٛزلغ ه٢ ٟشط٘ز٨خ ؿزٔخ إلؿشحءحص ٟغـشٯش ٟلذدس ٓخ٣٪٣خ " 

 اٌّجذش األوي : أطٕبف ضجبط اٌششعخ اٌمضبئُخ 

و٬ٜ ط٢ِٰ٤ ّ ٝ ؿ٢ٟ  16ح٠ٛخدس   ض٩عن ح٠ٛششم ح٠ٌٛشرٮ ٢ٟ دحثشس ح٠ٛظذخ٢ٰٜ ُٮ ٠ٓن حٛـشٯ٠ش ، ٩ٓذ ٣ظ

 ش حٛٔؼخثٰش ٧ٞ حٛؼزخؽ حٛغخٟ٪١ ٩حٛوخدٯ٪١ ٢٠ٟ ال ٯظ٪ُش١٩ ه٬ٜ حٛظِش حٛؼزـٰش .زٰشٯ٢ ٢ٟ ه٤خطش حٛششؿٗ
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 اٌّغٍت األوي : اٌضجبط اٌسبِىْ 

 ُٮ :  ٢ٟ16 ح٠ٛخدس  1كذدط٨ٞ حِٛٔشس 

 ٩ ٣٪حر٦  حإلعظج٤خٍحٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ٛذ٫ ٟل٠٘ش  -1

 ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٛذ٫ ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش ٩ ٣٪حر٦  -5

 ٩ح٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش  حإلعظج٤خٍٓؼخس حٛظلْٰٔ ر٠لخٗٞ  -1

طِش " ػخرؾ عخٟٮ " ٜٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٟٔظظشس ُٔؾ ه٬ٜ حالشخخص ح٤٠ٛظ٢ٰ٠ ٜٛـ٨خص حٛٔؼخثٮ ٩حٛزٯ٢ كذد 

 حٍ ه٬ٜ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ٩اؿشحءحط٦طغٰٰش أه٠خٙ ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش حٱخشٯ٢ ٩حإلشش ُٮح٠ٛششم ٨ٟخ٨ٟٞ 

 ه ؤىاثه اٌفمشح االوًٌ : اٌىوًُ اٌؼبَ ٌٍٍّ

ح٣غـخٟخ ٟن حالخظظخطخص ح٠ٛ٪ٗ٪ٛش ا٨ٰٛٞ ُٮ اؿشحء طلشٯٖ حٛذه٪٫ طٞ طخ٪ٯ٦ٜ ٣٩٪حر٦ طِش ػخرؾ عخٟٮ 

ه٬ٜ  حٛو٠٪ٰٟش ُٮ حٛـ٤خٯخص ٩حٛـ٤ق ح٠ٛشطزـش ر٨خ أ٩ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ٓ٪ح٢ٰ٣ خخطش ٩ ٠ٟخسعش حٛغٜـش

 حٛششؿش حٛٔؼخثٰش .

 َغٍغ ثهب اٌّزّضٍخ فٍ : ِخزٍف االجشاءاد اٌزٍ  ِٓ ق َ ط 04دذدد اٌّبدح 

 طغخٰش حٛٔ٪س حٛو٠٪ٰٟش ٟزخششس  -1

 طٜٔٮ حٛش٘خٯخص ٩حٛ٪شخٯخص ٩ح٠ٛلخػش حٛظٮ طذخٚ ُٮ حخظظخط٦  -5

 ٟزخششس حالؿشحءحص حٛؼش٩سٯش ٜٛزلغ ه٢ ٟشط٘زٮ حٛـ٤خٯخص ٩ػزـ٨ٞ ٩طٔذٯ٨٠ٞ ٩ٟظخروظ٨ٞ -1

 ٘ٞ أ٩ حالٟش رلِل٨خ اكخٛش ٟخ ٯظٜٔخ٥ ٢ٟ ٟلخػش ٩ش٘خٯخص ٩٩شخٯخص ا٬ٛ ٧ٰجخص حٛظلْٰٔ أ٩ ٧ٰجخص حٛل -1

 حٛظٔذٝ ر٠ٜظ٠غخص ٓظذ اؿشحء حٛظلْٰٔ  -2

 اطذحس أ٩حٟش د٩ٰٛش رخٛزلغ ٩اٛٔخء حٛٔزغ طـزٰٔخ ٠ٛغـشس طغٰٜٞ ح٠ٛـش٢ٰٟ  -3

 اسؿخم حٛلٰخصس ا٬ٛ ٟخ ٗخ٣ض ه٦ٰٜ روذ ط٤ِٰز حٛل٘ٞ  -4
 أ٩ خـٰشس أ٩ ٓخرٜش ٠ٜٛظخدسس حألٟش رشد حالشٰخء حٛظٮ ػزـض أػ٤خء حٛزلغ ٢٠ٛ ٦ٛ حٛلْ ٨ُٰخ ٟخ ٛٞ ط٢٘ الصٟش ٛغٰش حٛذه٪٫  -5

 علذ ؿ٪حص عِش حٛشخض ح٠ٛشظز٦ ٦ُٰ ٩اًالّ حٛلذ٩د  -6

 ٧٩ٮ ٣ِظ حخظظخطخص ٨ٟ٩خٝ ح٤ٛ٪حد حٛوخٟ٪١ ٜٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ .

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : ووًُ اٌٍّه ؤىاثه 

ٛوخٟش ُٮ دحثشس ر٪حعـش ٣٪حر٦ ؿ٨خص ح٤ٰٛخرش حأ٩ ٩ٯ٠ؼٚ شخظٰخ ٧٪ سثٰظ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٛذ٫ ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش ، 

طٜٔخثٰخ أ٩ ر٤خء ه٬ٜ ش٘خٯش  ش طلض ٟشحٓزش حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٣ٖٜ٠ِٜٛ٪ر ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش ، ٩ٯ٠خسط حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟ

  طظ٠ؼٚ ٠ُٰخ ٯٜٮ ؽ٢ٟ ّ ٝ  11كذدط٨خ ح٠ٛخدس ٩ط٤٠ل٦ طِش ػخرؾ ششؿش ٓؼخثٰش ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالخظظخطخص ٩ح٨٠ٛخٝ ٟظؼشس ، 

 ٪شخٯخص ٩حطخخر رشؤ٨٣خ ٟخ ٯٜضٝ ٓخ٣٪٣خ طٜٔٮ ح٠ٛلخػش ٩حٛش٘خٯخص ٩حٛ -1

 ٟزخششس اؿشحءحص حٛزلغ ه٢ ٟشط٘زٮ ح٠ٛخخِٛخص ٜٛٔخ٣٪١ حٛـ٤خثٮ ٩ٯظذس حألٟش رؼزـ٨ٞ ٩طٔذٯ٨٠ٞ ٩ٟظخروظ٨ٞ  -5

 اطذحس أ٩حٟش د٩ٰٛش رخٛزلغ ٩اٛٔخء حٛٔزغ طـزٰٔخ ٠ٛغـشس طغٰٜٞ ح٠ٛـش٢ٰٟ  -1

 رشؤ٨٣خ ٩حٛش٘خٯخص ٩حٛ٪شخٯخص ٩ٟخ ٯظخز٥ ٢ٟ اؿشحءحص اكخٛش ح٠ٛلخػش  -1

 طٔذٯٞ ٟٜظ٠غخص رٔظذ حٰٛٔخٝ ربؿشحءحص حٛظلْٰٔ  -2

 حطخخر حالؿشحءحص حٛظلِلٰش ٛل٠خٯش حٛلٰخصس ٩اسؿخم حٛلخٛش ا٬ٛ ٟخ ٗخ٣ض ه٦ٰٜ  -3

 سد حالشٰخء ح٠ٛلـ٪صس ٢٠ٛ ٦ٛ حٛلْ ٨ُٰخ  -4

 ط٤ِٰز أ٩حٟش ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ، ٓؼخء حالكذحع ٩ٟٔشسحص ٧ٰجخص حٛل٘ٞ  -5

 علذ ؿ٪حص حٛغِش ٩اًالّ حٛلذ٩د -6
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ًشحس حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ٯ٤ظ٠ٮ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٜٛٔؼخء حٛ٪حَٓ ٩ٯظٞ طو٦٤ٰٰ رل٨ٰش روذ حٓظشحك٦ ٢ٟ ؿشٍ  ٩ه٬ٜ

 ح٠ٛـٜظ حاله٬ٜ ٜٛغٜـش حٛٔؼخثٰش .

 اٌفمشح اٌضبٌضخ : لضبح اٌزذمُك 

ٞ ـزٰوش حٛٔؼخس ح٢ِٰٜ٘٠ٛ رخٛظلْٰٔ ٩ؿشٯٔش طو٨٤ٰٰٞ  ، ٨ُٞ ٯو٤ٰ٪١ ٢ٟ ر٢ٰ ٓؼخس حٛلّ٘ ٝ ؿ٢ٟ  25كذدص ح٠ٛخدس 

. ٩ه٬ٜ ع٤٪حص ٓخرٜش ٜٛظـذٯذ رٔشحس ٢ٟ ٩صٯش حٛوذٙ ٩حٛلشٯخص ر٤خء ه٬ٜ حٓظشحف ٢ٟ سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش  ٠ٛ1ذس 

ه٘ظ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ حٛز٭ ٯغظ٠ذ طِش ػخرؾ عخٟٮ رخ٣ظ٠خث٦ ٜٛٔؼخء حٛ٪حَٓ ُب١ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٯغظ٠ذ ٧ز٥ حٛظِش 

٠لٰض ططغظ٨ذٍ حعظ٠٘خٙ حٛظلْٰٔ ٩ ، ٩ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٯٔ٪ٝ ر٠ـ٠٪هش ٢ٟ حٛظلشٯخصرخ٣ظ٠خث٦ ٜٛٔؼخء حٛـخٛظ 

 حالدٛش ٩اطذحس ٟـ٠٪هش ٢ٟ حأل٩حٟش ُٮ عزٰٚ حٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ حٛلٰٔٔش ٩ٰٛظ حٛل٘ٞ .

 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : اٌضجبط اٌؼبدَىْ ٌٍششعخ اٌمضبئُخ 

كذدص ػزخؽ حٛششؿش  ؽ٢ٟ ّ ٝ  ٢٘ٛ51 ح٠ٛخدس "حٛؼزخؽ حٛوخدٯ٪١" ٟظـٜق ٛٞ ٯغظو٦ٜ٠ ح٠ٛششم ح٠ٌٛشرٮ ، 

 دٯ٢ٰ ُٮ حالشخخص حٛظخٰٛش  : حٛٔؼخثٰش حٛوخ

و ضجبط والح األِٓ واٌّشالجىْ اٌؼبِىْ ٌٍششعخ وػّذاء اٌششعخ وضجبعهب  اٌّذَش اٌؼبَ ٌألِٓ اٌىعٍٕ و -1

 .٥ حٛظِش ٢ حٛ٪ؿ٤ٮ ٢٠ٟ ٓؼ٪ح ػالع ع٤٪حص ر٨زحٛظخرو٪١ ٛالٟ اٌششعخ اٌّىٍفىْ ثبالدذاس و ِفزشى اٌششعخ

ٛذسٰٗ٪١ حٛزٯ٢ ٯظ٪ٛ٪١ ٰٓخدس ُشٓش أ٩ ٟشٗض ٜٛذسٕ ح٠ٜٛ٘ٮ ؿٰٜش ٟذس ٩ر٩٩ حٛشطذ ٦ُٰ ٩ٗزح ح ضجبط اٌذسن اٌٍّىٍ -5

ع٤٪حص ٢ٟ حٛخذٟش رخٛذسٕ سع٠ٰخ رٔشحس ٟشظشٕ ٢ٟ ٩صٯش  1ػٞ حٛذسٰٗ٪١ حٛزٯ٢ ٓؼ٪ح ه٬ٜ حألٓٚ ٧ز٥ حٰٛٔخدس 

 حٛوذٙ ٩حٛغٜـش حٛل٘٪ٰٟش ح٠٠ِٜٛ٘ش رخٛذُخم .

٧ئالء ح٠ٛ٪كِ٪١ ٯ٤ظ٠٪١ ا٬ٛ حالدحسس حٛظشحرٰش حٛزخش٪حص ٩حٛٔ٪حد ،  ٧٩ٞ اٌّىظفىْ إٌّزّىْ ٌٍسٍغخ اٌّذٍُخ -1

٩ٯ٠ؼٜ٪١ حٛغٜـخص ح٠ٛلٰٜش ٩ٯخؼو٪١ ٛ٪صٯش حٛذحخٰٜش طٞ ٤ٟل٨ٞ طِش ػخرؾ ٜٛششؿش حٛٔؼخثٰش ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

، ٢٘ٛ ٠ٜٓخ ٯٜـؤ حٛٔ٪حد ٩حٛزخش٪حص ا٬ٛ حسطذحء هزخءس ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش أل٨٣ٞ ٯوظزش١٩ رٖٛ ّ ٝ ؽ٢ٟ  51

 ٨ٞ رخ٤ٛلش ا٬ٛ ٗؼشس ٨ٟخ٨ٟٞ حالدحسٯش .ػخ٣٪ٯخ رخ٤ٛغزش اٰٛ

 اٌّذَش اٌؼبَ إلداسح ِشالجخ اٌزشاة اٌىعٍٕ  -0

٩طغ٤ذ ا٨ٰٛٞ  ط٢ٟ ّ ٝ  54، ٣ظض ه٨ٰٜٞ ح٠ٛخدس  اٌّىظفىْ واالػىاْ اٌّىٍفىْ ثجؼض ِهبَ اٌششعخ اٌمضبئُخ -2

٪الس ر٨٤ٰٞ حٛ ر٠٪ؿذ ٣ظ٪ص خخطش ٩كغذ حٛشش٩ؽ ٩ػ٢٠ حٛلذ٩د ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ٧ز٥ ح٤ٛظ٪ص ، ٢ٟ

، ح٠ٛ٪كِ٪١ ٩حٛو٠خٙ ، ٟ٪كِ٪ ادحسس ح٠ٰٛخ٥ ٩حٌٛخرخص ، ٟ٪كِ٪ ادحسس حٛـ٠خسٕ ٩حٛؼشحثذ ًٰش ح٠ٛزخششس 

٩حاله٪ح١ حٛظخرو٪١ ألٓغخٝ ٩ٟظخٛق حٛظو٠ٰش حٛظخروش ٠ٜٛٔخؿوخص ٩حٛـ٠خهخص حٛلؼشٯش ٩حٛٔش٩ٯش ، ٟ٪كِ٪ ِٟظشٰش 

، حالؿزخء  ٤ذ٩رٰش حال٠ٰٰٜٓش ٜٛظشٌٰٚ رخٛو٠خالص٠ٓن حٌٛش حٛظخروش ٛ٪صحسس حِٛالكش ، ِٟظش٪ حٛشٌٚ حٛظخرو٪١ ٠ٜٛ

، أه٪ح١ حإلدحسس ح٠ِٜٛ٘٪١ ر٠شحٓزش عٰش ح٠ٛشٗزخص ه٬ٜ حٛزٰـشٯ٢ٰ ٩ ٟ٪كِ٪ كِق حٛظلش حٛظخرو٢ٰ ٜٛو٠خالص 

 حٛـشّ حٛو٠٪ٰٟش.

 اٌّجذش اٌضبٍٔ : اخزظبطبد وِسإوٌُبد ضجبط اٌششعخ اٌمضبئُخ 

٨خ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛٔ٪حهذ ٩حالك٘خٝ ط٨ٞ حخظظخط٨خ ح٠ٛ٘خ٣ٮ ُؼال حٛششؿش حٛٔؼخثٰش أػ٤خء ٠ٟخسعظ٨خ ٨ٟخ٨ٟخ طل٠٘

ه٢ ِٰٰٗش ٠ٟخسعش حخظظخط٨خ ح٤ٛ٪هٮ طلض ؿخثٜش ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛـضحءحص حٛٔخ٣٪٣ٰش طظشطذ ه٨ٰٜخ ٟغئ٩ٰٛش 

 ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٩حٛظٮ طخظَٜ رخخظالٍ ٣٪هٰش ٩ؿزٰوش حٛخـؤ حٛز٭ حسط٘ز٦ .

 بئُخ اٌّغٍت األوي : اخزظبص اٌششعخ اٌمض

 ٯظلذد حخظظخص حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ُٮ حالخظظخص ح٠ٛ٘خ٣ٮ ٩حالخظظخص ح٤ٛ٪هٮ 
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 اٌفمشح االوًٌ : االخزظبص اٌّىبٍٔ

 أوال ثبٌٕسجخ ٌضجبط اٌششعخ اٌمضبئُخ اٌسبِىْ 

أ١ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ  13، ر٠٤ٰخ أشخسص ح٠ٛخدس  21ح٬ٛ  13كذد ح٠ٛششم ٨ٟخ٨ٟخ ُٮ ح٠ٛ٪حد ٢ٟ :  ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٩ ٣٪حر٦ -1

ـ ٛششؿش حٛٔؼخثٰش ُٮ دحثشس ٣ِ٪ر ٟل٠٘ظ٦ ٩ال ٯ٦٤٘٠ أ١ ٯظـخ٩ص٥ ا٬ٛ دحثشس ٣ِ٪ر ٟل٠٘ش أخش٫ ، ٨ُٟخٝ حٯ٠خسط 

 :  ووًُ اٌٍّه ِذىىَ ثضالصخ ضىاثظ أسبسُخ

 ٟ٘خ١ حسط٘خد حٛـشٯ٠ش -1

 ٟ٘خ١ حٛٔزغ ه٬ٜ ح٠ٛشظز٦ ر٦  -5

 ح٠ٛ٘خ١ حٛز٭ ٯغ٢٘ ٦ُٰ ح٠ٛشظ٬٘ ر٦ أ٩ ح٠ٛشظز٦ ٦ُٰ  -1

حص حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش دحخٚ ٣ِ٪ر ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش حٛظٮ ٯظشأط ٣ٰخرظ٨خ ُخرح ار١ ُ٪ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٯ٠خسط اؿشحء

حسط٘زض حٛـشٯ٠ش رذحثشس ٣ِ٪ر٥ ٩ؿذ اكخؿظ٦ ه٠ٜخ ر٨خ ٦ٛ٩ حٛخٰخس ُٮ حٰٛٔخٝ رو٠ٰٜخص حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ أ٩ طَٰٜ٘ 

ؽ دحثشس ٣ِ٪ر٥ أكخٙ ، ٩ُٮ كخٛش ٗخ١ ح٠ٛشظ٬٘ ر٦ ٯغ٢٘ خخسأكذ ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش حٛظخرو٢ٰ ٦ٛ حٰٛٔخٝ رزٖٛ 

دحخٚ دحثشس ح٠ٛغـشس ا٬ٛ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ح٠ٛخظض ٛإلخظظخص اال أ١ ح٠ٛششم أؿخص ٦ٛ حٰٛٔخٝ ربؿشحءحص حٛزلغ 

حٛظٮ عٰظ٤ٔٚ ا٨ٰٛخ ٠ٜٗخ حعظٜضٟض رٖٛ حٛؼش٩سس ششٯـش أ١ ٯخزش ٟغزٔخ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٣ِ٪ر ح٠ٛلخٗٞ ح٠ٛـخ٩سس 

 .رظ٦ٜٔ٤ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ  ٩ٯز٢ٰ عزذ حٛظ٤ٔٚ رخ٠ٛلؼش ، ٠ٗخ ه٦ٰٜ أ١ ٯخزش

، كٰغ طغش٭ ٣ِظ ٓ٪حهذ حالخظظخص ح٠ٛلٜٮ ٛ٪ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ  11أشخسص ٛزٖٛ ح٠ٛخدس :  حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ٣٩٪حر٦ -5

، ُخالخظظخص ح٠ٛ٘خ٣ٮ ٜٛ٪ٰٗٚ ه٬ٜ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ٟن حألخز رو٢ٰ حالهظزخس حخظظخص ٗٚ ٠٨٤ٟخ ه٬ٜ كذس 

ٟلخٗٞ حرظذحثٰش ، ٛزٖٛ ُخٛ٪ٰٗٚ  1رؤ٨ٜ٠ٗخ ٩حٛظٮ ٓذ طؼٞ أٗؼش ٢ٟ  حإلعظج٤خ٠ٍش حٛوخٝ ٯٌـٮ حٛذحثشس حٛٔؼخثٰش ٠ٛل٘

حٛوخٝ ٯ٠خسط عٜـظ٦ ه٬ٜ ؿ٠ٰن ٓؼخس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش حٛظخرو٢ٰ ٛذحثشس ٣ِ٪ر٥ ٩ٗزح ه٬ٜ ػزخؽ ٩أه٪ح١ حٛششؿش 

ٝ ٠ٜٜٖٛ ٛذ٫ حالخظظخص ٜٛ٪ٰٗٚ حٛوخ حٛٔؼخثٰش ٩ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حٛٔخث٢ٰ٠ ر٨٠خٝ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ، ُٮ ك٢ٰ ٯ٤ؤذ

ح٠ٛظوْٜ  11811رخٛشرخؽ رخظ٪ص ؿشحثٞ حالس٧خد ُٮ ؿ٠ٰن أ٣لخء ح٠٠ٜٛ٘ش ؿزٔخ ٛٔخ٣٪١ حإلعظج٤خٍٟل٠٘ش 

 ر٠٘خُلش حالس٧خد .

 ط٢ٟ ّ ٝ  16ر٠ٔظؼ٬ ح٠ٛخدس ح٠ٛخدس ٤ٟل٦ ح٠ٛششم طِش ػخرؾ عخٟٮ ٜٛششؿش حٛٔؼخثٰش :  حٛظلْٰٔٓخػٮ  -1

ألدٛش ٩حٛزلغ ه٢ ٟشط٘ز٨خ رٚ ٤ٟ٩ل٦ كْ حالعزٰٔش ارح ٟخ ٩ه٨ذ ا٦ٰٛ ر٠٨٠ش حٛظؼزض ٢ٟ ٩ٓ٪م حٛـشٯ٠ش ٩ؿ٠ن ح

ح٣ظٔٚ ا٬ٛ ٟغشف حٛـشٯ٠ش سُٔش ٠ٟؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩حٛؼزخؽ حٛوخدٯ٪١ . ٩ٓخػٮ حٛظلْٰٔ شؤ٦٣ ُٮ رٖٛ شؤ١ 

٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٯ٠خسط حخظظخطخط٦ ػ٢٠ دحثشس ٣ِ٪ر ح٠ٛل٠٘ش ح٠ٛو٢ٰ ر٨خ ، ٩ٗزٖٛ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٩

،  حإلعظج٤خٍرشٟظ٨خ حٛظخروش ٠ٛل٠٘ش ٯ٠خسط ٧ز٥ ح٠٨٠ٛش دحخٚ ٣ِ٪ر حٛذحثشس حٛٔؼخثٰش  حإلعظج٤خٍٛذ٫ ٟل٠٘ش 

رخٛشرخؽ ٟخظظخ ه٬ٜ ؿ٠ٰن حٛظشحد حٛ٪ؿ٤ٮ رخظ٪ص ؿشحثٞ  حإلعظج٤خ٩ٍٯز٬ٔ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ر٠ل٠٘ش 

 حالس٧خد.

 صبُٔب : ضجبط اٌششعخ اٌمضبئُخ اٌؼبدَىْ 

شحُٰش ح٠ٛو٢ٰ ٨ُٰخ ٠ٛزخششس ه٦ٜ٠ ، ٩ٓذ ط٘٪١ ٟـشد ؿ٠خهش طشحرٰش أ٩ ٯ٠خسع٪١ حخظظخطخط٨ٞ دحخٚ حٛشٓوش حٛـٌ

 ٰٓخدس أ٩ دحثشس ٓؼخثٰش ٩أكٰخ٣خ ٟـ٠٪م حٛظشحد حٛ٪ؿ٤ٮ .

٩طلض اششحٍ ٩طغٰٰش ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ، ٩ٓذ ٯ٠ظذ حالخظظخص  حإلعظج٤خٍٯ٠خسع٪١ ٨ٟخ٨ٟٞ ُٮ دحثشس ٣ِ٪ر ٟل٠٘ش 

 ٤ٮ ُٮ كخٛظ٢ٰ : ح٠ٛ٘خ٣ٮ ٛؼخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٛ٘خٟٚ حٛظشحد حٛ٪ؿ

  كخٛش حالعظوـخٙ ٩ػش٩سس حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ 

  ٖٛحرح ؿٜزض ٨٤ٟٞ حٛغٜـش حٛٔؼخثٰش أ٩ حٛو٠٪ٰٟش ر 
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أٟخ ارح طـخ٩ص كذ٩د حخظظخط٦ ح٠ٛ٘خ٣ٮ ٩ؿذ ه٦ٰٜ اشوخس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ح٠ٛخظظش ٟ٘خ٣ٰخ ر٨زح حال٣ظٔخٙ ػٞ ط٤ِٰز 

 حالؿشحءحص رلؼ٪س ػخرؾ ششؿش ٟخظض ٟ٘خ٣ٰخ .

 ُخ : االخزظبص إٌىػٍ ٌضجبط اٌششعخ اٌمضبئُخ اٌفمشح اٌضبٔ

، حٛظؼزض ٢ٟ ٩ٓ٪م حٛـشٯ٠ش ٩ؿ٠ن حالدٛش ٩حٛزلغ ه٢ ٟشط٘ز٨خ رخ٤ٛغزش ٜٛـ٤ق ٩ح٠ٛخخِٛخص  ثبٌٕسجخ ٌىوًُ اٌٍّه -1

٠ٜٜٖٛ ٩ٟشحٓزش حٛظٮ طٔن دحخٚ دحثشس ٣ِ٪ر ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش ح٠ٛو٢ٰ ر٨خ ٩ٯ٠خسط ٨ٟخ٦ٟ طلض عٜـش حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ 

ا٬ٛ  ، ٩ٯظخ٬ٜ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ُ٪س كؼ٪س ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ أ٩ ٣خثز٦ حإلعظج٤خٍٛـ٤لٰش ٠ٛل٠٘ش حٌٛشُش ح

 ٟغشف حٛـشٯ٠ش حٛز٭ ربٟ٘خ٦٣ طَٰٜ٘ ح٭ ػخرؾ ٜٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٠ٛ٪حطٜش حٛو٠ٰٜخص.

، ٨ُ٪ ٯخظض ٣٪هٰخ رخٰٛٔخٝ رـ٠ٰن ه٠ٰٜخص حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ُٮ ٗٚ ٟخ ٯظوْٜ  ثبٌٕسجخ ٌٍىوًُ اٌؼبَ ٌٍٍّه -5

 أه٠خٙ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ٟخ ٛٞ ٯَٜ٘ أكذ ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش رزٖٛ .رخٛـ٤خٯخص ، ٩ٯظ٪٬ٛ ر٤ِغ٦ أ٩ أكذ ٣٪حر٦ 

ٓؼخس ، ُٰخظض  حإلعظج٤خ٩ٍر٤خء ه٬ٜ ط٪حؿذ٧ٞ رخ٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش ٩ٟلخٗٞ  ثخظىص لضبح اٌزذمُك أٟخ -1

ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ر٠ل٠٘ش ر٠٤ٰخ ، ٠ٜٖ ٩ٰٗٚ حٛطلض اششحٍ رخ٤ٛلش ُٮ حٛـ٤ق حٛظلْٰٔ ُٮ ح٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش 

 طلض اششحٍ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ .رخٛظلْٰٔ ُٮ حٛـ٤خٯخص ٯٔ٪ٝ  حإلعظج٤خٍ

 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : ِسإوٌُخ أػضبء اٌششعخ اٌمضبئُخ 

٢ٟ ٟـ٠٪هش حٛٔخ٣٪١ حٛـ٤خثٮ ُب١ ٟغئ٩ٰٛش ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٓذ  113-511-511-552كغذ حِٛظ٪ٙ 

 ش أ٩ ٟذ٣ٰش أ٩ ادحسٯش .ط٘٪١ طؤدٯزٰش أ٩ ؿ٤خثٰ

 اٌفمشح االوًٌ : اٌّسإوٌُخ اٌزأدَجُخ 

هخٛؾ ح٠ٛششم ح٠ٛغئ٩ٰٛش حٛظؤدٯزٰش ح٠ٛظشطزش ه٢ اخالٙ ٤٨ٟٮ ٩هذٝ حكظشحٝ ٩حؿزخص  ٩حٛظضحٟخص حٛ٪كِٰش ٩ُْ ٟخ 

كْ ٟشحٓزش أه٠خٙ  ج٤خٍحإلعظ، ٠ٗخ خ٪ٙ حٌٛشُش حٛـ٤لٰش ر٠ل٠٘ش  12ح٬ٛ  56ٯٔشس٥ حٛٔخ٣٪١ ُٮ ح٠ٛ٪حد ٢ٟ 

ٰش ٩ط٪ٰٓن حالخالٙ رخٛ٪حؿزخص ح٤٨٠ٰٛش ٩ح٤ٛلش طزوخ ٛزٖٛ ُٮ ٟغئ٩ٰٛظ٨ٞ حٛظؤدٯزٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٩طٔذٯش٧خ ه٤ذ ح

 . حٛـضحء ح٤٠ٛخعذ ٓخ٣٪٣خ

 اٌّسإوٌُخ اٌجٕبئُخ  :اٌفمشح اٌضبُٔخ 

روغ حألخـخء ٓذ طظـخ٩ص حألخـخء ح٤٨٠ٰٛش ُظ٘ظغٮ طزٌش ؿشٰٟش ط٠ظ كشٯخص ٩كٔ٪ّ حالُشحد ٠ٟخ ٯئد٭ ا٬ٛ 

شط٘ز٨خ ػزخؽ ٯا٬ٛ أ٣٪حم ٢ٟ ٧ز٥ حٛـشحثٞ حٛظٮ  سس ح٠ٛغئ٩ٰٛش حٛـ٤خثٰش ُٮ ك٨ٔٞ ، ٩ٓذ طوشع ح٠ٛششماػخ

 ٨٤ٟخ : حٛششؿش حٛٔؼخثٰش أػ٤خء ٠ٟخسعش ٨ٟخ٨ٟٞ 

 حٛشـؾ ُٮ حعظو٠خٙ حٛغٜـش اصحء حالُشحد  -1

 ط٪حؿئ ح٠ٛ٪ك٢ِٰ  -2

 طـخ٩ص حٛغٜـخص حالدحسٯش ٩حٛٔؼخثٰش  -3

 حالخظالط  -4

 حٛشش٪س ٩حعظٌالٙ ح٤ِٛ٪ر  -5

 حُشخء حٛغش ح٤٨٠ٛٮ  -6

 حٛظض٩ٯش  -11

 حالهظٔخٙ حٛظل٠٘ٮ  -11

 ٧ظٖ كشٟش ٤ٟضٙ  -15

 حعظو٠خٙ حٛو٤َ  -11

 حٛظوزٯذ  -11
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٩طخؼن اؿشحءحص طلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ػذ ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ح٬ٛ ٟغـشس خخطش طوشٍ د" ٓ٪حهذ 

 ّ ؽ 535-531حالخظظخص حالعظؼ٤خثٰش " ٣ظض ه٨ٰٜخ ح٠ٛ٪حد 

 ّذُٔخ اٌفمشح اٌضبٌضخ : اٌّسإوٌُخ اٌ

ٯظل٠ٚ ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ح٠ٛغئ٩ٰٛش ح٠ٛذ٣ٰش ه٢ حالػشحس حٛظٮ ٯٜلٔ٪٨٣خ رخٌٰٛش أػ٤خء ٟضح٩ٛش ٨ٟخ٨ٟٞ ؿزٔخ 

أٟخٝ ح٨ٰٛجش حٛظٮ طزغ ُٮ حٛذه٪٫ حٛـ٤خثٰش ه٢ ؿشٯْ ٜٛٔ٪حهذ حٛوخٟش ، ُٰـ٪ص ٠ٜٛظؼشس ح٠ٛـخٛزش رلٔ٪٦ٓ ح٠ٛذ٣ٰش 

٩طـش٭ ح٠ٛـخٛزش رخٛلْ ح٠ٛذ٣ٮ ٩ُٔخ أك٘خٝ ح٠ٛخدط٢ٰ حٛظٔظٰشٯش ، حٛذه٪٫ ح٠ٛذ٣ٰش حٛظخروش أ٩ ُٮ اؿخس ح٠ٛغئ٩ٰٛش 

 . ٢ٟ11 ّ ٝ ؽ ٩ٯ٢٘٠ آخٟش ده٪٫ ٟذ٣ٰش ٤ِٟظٜش أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ح٠ٛذ٣ٰش ح٠ٛخظظش ؿزٔخ ٠ٜٛخدس  ٩121  121

 أوال : اٌّغبٌجخ ثبٌذك اٌّذٍٔ فٍ ئعبس اٌذػىي اٌّذُٔخ اٌزبثؼخ 

٢ٟ ّ ٝ ؽ ٩ٛ٘ٮ طغ٠ن ده٪ح٥  123ح٬ٛ  ٠ٛ115ٔظؼٰخص ح٠ٛ٪حد  ٯخؼن ح٠ٛظؼشس خالٙ حٛذه٪٫ ح٠ٛذ٣ٰش حٛظخروش

 ه٦ٰٜ حٛظٰٔذ رخٛشش٩ؽ حٛظخٰٛش : 

 حال ٯ٘٪١ ٓذ عزْ ٦ٛ أ١ ح٣ظظذ ؿشُخ ٟذ٣ٰخ أٟخٝ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ  .1

طلذٯذ ح٠ٛـخٛذ ح٠ٛذ٣ٰش ر٠ٔظؼ٬ ٟزٗشس ٟشُٔش رظ٪سس ٛ٪طٚ أدحء حٛشعٞ حٛٔؼخثٮ حٛـضحُٮ أ٩ طٔذٯٞ طظشٯق  .5

 ٩ٯ٤زس٥ رؤدحء حٛشعٞ حٛٔؼخثٮ زؾ رخٛـٜغش ش٨ِٮ ٯغـ٦ٜ ٗخطذ حٛؼ

 ارح ٗخ١ ح٠ٛظؼشس ٓخطشح أ٩ ٰٛغض ٦ٛ أ٧ٰٜش ٠٠ٛخسعش كٔ٪٦ٓ ح٠ٛذ٣ٰش ُٰـذ أ١ ٯٰٔٞ حٛذه٪٫ ٢ٟ ٯ٠ؼ٦ٜ ٓخ٣٪٣خ  .1

ُٮ حٛذه٪٫ ٩طٔذٯٞ ح٠ٛـخٛذ ػذ٧خ ٠ٜٗخ طوْٜ حألٟش رـٜزخص طغظ٨ذٍ حٛظظشٯق ر٠ذٯ٪٣ٰش ٯظو٢ٰ ادخخٙ حٛذ٩ٛش  .1

 ٩حٛظظشٯق ر٠غئ٩ٰٛظ٨خ .حٛذ٩ٛش أ٩ ادحسس ه٠٪ٰٟش 

 صبُٔب : اٌّسإوٌُخ اٌزمظُشَخ 

ح٠ٛظؼشس ٦ٛ حٛلْ ُٮ سُن ده٪٫ ٟذ٣ٰش طخروش أٟخٝ حٛٔؼخء حٛضؿش٭ ُٮ اؿخس أك٘خٝ ح٠ٛغئ٩ٰٛش حٛظٔظٰشٯش حٛظٮ 

حالخـخء ح٠ٛظٜلٰش ٩ؿذ حٛظِشٯْ ر٢ٰ ه٤ذٟخ طؼخس ٟغئ٩ٰٛش حٛذ٩ٛش ٢ٟ ّ ٙ م ، ٢٘ٛ  ٩51  46ٯئؿش٧خ حِٛظ٢ٰٜ 

 ٛشخظٰش .٩حالخـخء ح

، ٩ٯـذ أ١ حٛخـؤ ح٠ٛظٜلٮ ٯشط٘ز٦ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٩ٯ٤غذ ا٬ٛ حٛذ٩ٛش رخهظزخس٥ ٟ٪كِخ طخروخ ٨ٛخ  .1

ط٘٪١ حٛوالٓش حٛغززٰش ٓخث٠ش ر٢ٰ حٛخـؤ ٩حٛ٪كِٰش ٩ط٘٪١ حٛ٪كِٰش ٧ٮ حٛغزذ ح٠ٛزخشش ٜٛخـؤ ٩اال ح٣ظِض 

 ٟغئ٩ٰٛش حٛذ٩ٛش .

ٯظل٠ٚ ٦ُٰ ٟغئ٩ٰٛش شخظٰش ٗخٟٜش ٟظ٬ حسط٘ز٦ خخسؽ ٩ٯشط٘ز٦ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش حٛخـؤ حٛشخظٮ  .5

اؿخس حٛ٪كِٰش ٩ال طٔ٪ٝ ٟغئ٩ٰٛش حٛذ٩ٛش ، ٩ٓذ ٯشط٘ز٦ خالٙ ٟضح٩ٛش ح٤٨٠ٛش ٢٘ٛ رغ٪ء ٣ٰش ٓظذ طلْٰٔ ٤ِٟوش 

 ٩ال ٯ٢٘٠ سُو٨خ ػذ حٛذ٩ٛش .، ُِٮ ٧ز٥ حٛلخٛش طشُن حٛذه٪٫ ػذ حٛؼخرؾ ح٠ٛظغزذ ُٮ حٛؼشس شخظٰش 

 ٌُخ االداسَخ اٌفمشح اٌشاثؼخ : اٌّسإو

طظـ٬ٜ أػخس حٛؤ٪رخص حالدحسٯش ُٮ طؤػٰش٧خ ه٬ٜ حٛلٰخس حالدحسٯش ألهؼخء حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ح٠ٛخخ٢ِٰٛ ، ُزخ٤ٛغزش 

ٜٛؼزخؽ حٛغخ٢ٰٟ ٯشؿن أٟش ح٤ٛلش ُٮ ح٠ٛخخِٛخص ح٤٨٠ٰٛش ا٬ٛ ح٠ٛـٜظ حاله٬ٜ ٜٛغٜـش حٛٔؼخثٰش أٟخ رخٓٮ ػزخؽ 

ه٪ح١ حٛزٯ٢ ٯٔ٪ٟ٪١ رزوغ ٨ٟخٝ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ُب٨٣ٞ ٯخؼو٪١ ٩ح٠ٛ٪كِ٪١ ٩حالحٛششؿش حٛٔؼخثٰش حٛوخدٯ٪١ 

٧٩ٮ ٟشطزش كغذ خـ٪سط٨خ ه٬ٜ حٛش٘ٚ  1625ُزشحٯش  ٢ٟ51 ك٨ٰش  33ٜٛؤ٪رخص حٛظؤدٯزٰش حٛ٪حسدس ُٮ حِٛظٚ 

 حٛظخٛٮ :

ش حٛوضٙ ٢ٟ ًٰ –ح٨ٔٛٔشس ٢ٟ حٛشطزش  –حال٣ذكخس ٢ٟ حٛشطزش  –حٛلزٍ ٢ٟ الثلش حٛظشٓٮ  –حٛظ٪رٰخ  –حال٣زحس 

حالكخٛش  –حش٨ش  3حٛلشٟخ١ ح٠ٛئٓض ٢ٟ ٗٚ أؿشس رخعظؼ٤خء حٛظو٪ٯؼخص حٛوخثٰٜش ٠ٛذس ال طظـخ٩ص  –ط٪َٰٓ حٛظٔخهذ 

 حٛلظ٠ٰش ه٬ٜ حٛظٔخهذ .
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 بَ اٌششعخ اٌمضبئُخ اٌفظً اٌضبٍٔ : ِه

 ُٮ ٟخ ٯٜٮ :  ٩51  15كذدط٨خ ح٠ٛخدط٢ٰ 

 ٨ٰخ حٛظؼزض ٢ٟ  ٩ٓ٪م حٛـشحثٞ ٩ؿ٠ن حالدٛش ه٨٤خ ٩حٛزلغ ه٢ ٟشط٘ز -1

 طٜٔٮ حٛش٘خٯخص ٩حٛ٪شخٯخص ٩اؿشحء حالرلخع حٛظ٨٠ٰذٯش  -5

 ط٤ِٰز أ٩حٟش ٩ا٣خرخص ٓؼخس حٛظلْٰٔ ٩أ٩حٟش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش  -1

 اٌّجذش األوي : ئجشاءاد اٌجذش فٍ دبٌخ اٌزٍجس ثبٌجشَّخ 

حالدٛش  ، ٧٩٪ ٯظـٜذ اؿشحءحص عشٯوش ٩ طذخال ُ٪سٯخ ٛـ٠نحٛظٜزظ رخٛـشٯ٠ش كخٛش ٠ٟظخصس ه٬ٜ ٟخخِٛش حٛٔخ٣٪١ 

٩حٰٛٔخٝ رخٛظلشٯخص حٛؼش٩سٯش العظـ٠خم ه٤خطش حٛـشٯ٠ش ٩حٛلٰٜ٪ٛش د١٩ ػٰخه٨خ ، ٧٩٪ ٯظـٜذ ٟغـشس خخطش 

ُٮ حٛزلغ ٩حٛظلش٭ رذأ ٢ٟ حال٣ظٔخٙ حِٛ٪س٭ ا٬ٛ ٯظ٠ظن ٨ُٰخ ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ر٨خٟش ٩حعن ٢ٟ حٛلشٯش 

٩ٟخ ٯظشطذ ه٨٤خ ٢ٟ آػخس ٓخ٣٪٣ٰش ط٠ظ ٟغشف حٛـشٯ٠ش ٩حٛظِظٰش ٩حٛلـض  ٩حٛ٪ػن طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش 

 .٩ٓشٯ٤ش حٛزشحءس ر٦ ػ٠خ٣خص ح٠ٛشظز٦ 

 اٌّغٍت األوي : ِبهُخ اٌزٍجس ثبٌجشَّخ ورّظهشاره 

أ٩ ٯؼزؾ ُخه٨ٜخ أػ٤خء حٓظشح٦ُ ٨ٛخ أ٩ روذ ط٤ِٰز٥ ٨ٛخ ر٪ٓض  كذ٩ػ٨خ ٩ٓضحٛـشٯ٠ش ح٠ٛظٜزظ ر٨خ ٧ٮ حٛظٮ ُطشخ٧ذ 

، ٦٤٘ٛ ط٤خ٩ٙ  44ا٬ٛ  23ٖٛ خظض ٨ٛخ ح٠ٛششم ح٠ٛ٪حد ٢ٟ ٛز٩ؿٰض ، ُخٛظٜزظ كخٛش ٌٟخٯشس ٜٛلخٛش حٛوخدٯش 

 ٟن ػزخرٰش ُٮ ٟظـٜق "ر٪ٓض ٩ؿٰض " .ٟظـٜق حٛظٜزظ ٢ٟ خالٙ أسرن كخالص د١٩ ٩ػن أ٭ طلذٯذ ٨ِ٠ٜٛ٪ٝ 

 اٌفمشح األوًٌ : دبالد اٌزٍجس 

 طظلْٔ كخٛش حٛظٜزظ رـ٤خٯش أ٩ ؿ٤لش :   " : 23 ٣ظض ح٠ٛخدس 

 شٯ٠ش أ٩ ه٬ٜ اػش حسط٘خر٨خ ارح ػزؾ حِٛخهٚ أػ٤خء حسط٘خر٦ حٛـ -1

 حرح ٗخ١ حِٛخهٚ ٟخ صحٙ ٟـخسدح رظٰخف حٛـ٨٠٪س ه٬ٜ اػش حسط٘خر٨خ  -5

حرح ٩ؿذ حِٛخهٚ روذ ٟش٩س ٩ٓض ٓظٰش ه٬ٜ حسط٘خد حِٛوٚ كخٟال أعٜلش أ٩ أشٰخء ٯغظذٙ ٟو٨خ أ٦٣ شخسٕ ُٮ  -1

 " حِٛوٚ حالؿشحٟٮ أ٩ ٩ؿذ ه٦ٰٜ آػخس أ٩ هالٟخص طؼزض ٧ز٥ ح٠ٛشخسٗش 

 ٔخسد حٛض٤ٟٮ ر٢ٰ ٛللش حسط٘خد حٛـشٯ٠ش ٩ٛللش حٗظشخ٨ُخ ٯز٬ٔ كخع٠خ ُٮ اطزخ٨ًخ رـخرن حٛظٜزظ .٣الكق أ١ حٛظ

 أوال : ضجظ اٌفبػً أصٕبء اسرىبثه اٌجشَّخ أو ػًٍ ئصش اسرىبثهب 

٣ٔظذ ٤٧خ ٟوخٯ٤ش ٟشط٘ذ حٛـشٯ٠ش أػ٤خء حسط٘خر٦ ٨ٛخ أ٩ ٟزخششس ه٤ذ حال٣ظ٨خء ٨٤ٟخ ، ٣ظلذع ه٢ حٛـ٤خٯش أ٩ حٛـ٤لش  

ح٠ٛوخٯ٤ش ط٘٪١ ٢ٟ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش اال أ٦٣ ٓذ ٯخزش ر٨خ ٢ٟ ؿشٍ حٌٰٛش ٗخ٠ٛـ٤ٮ ه٦ٰٜ أ٩ حٛش٨٪د ٩

ششٯـش أ١ ٯ٤ظٔٚ حٛؼخرؾ ه٬ٜ ٩ؿ٦ حٛغشهش ا٬ٛ ٟغشف حٛـشٯ٠ش ٜٛ٪ٓ٪ٍ ه٬ٜ كخٛش حٛظٜزظ ، ٩ٯٜوذ ٤٧خ هخٟٚ 

 روذ٧خ ٟزخششس أ٩ ه٤ذ ٟلخ٩ٛش ط٤ِٰز٧خ حٛؼزؾ ٯـذ ح١ ٯلظٚ أػ٤خء حسط٘خد حٛـشٯ٠ش أ٩ أل١ حٛض٢ٟ د٩سح كخع٠خ 

 صبُٔب : اٌذبٌخ اٌزٍ َىىْ فُهب اٌفبػً ِغبسدا ثظُبح اٌجّهىس 

٨ُٮ كخٛش طٜزظ ِٟظشع ، ٢٘ٛ ٨ٛخ حسطزخؽ رخٛلخٛش ر٠و٬٤ أ٦٣ ٛٞ ٯظٞ ػزـ٦ ٩اٯٔخ٦ُ ُٮ ٟ٘خ١ حسط٘خد حٛـشٯ٠ش 

٢٘ٛ حٛٔخ٣٪١ ٯـٜذ خد حٛـشٯ٠ش ، حال٬ٛ٩ ال ع٠ٰخ أ١ ه٤ظش حٛض٢ٟ كخػش رٔ٪س ُظٰخف حٛـ٨٠٪س ٯؤذ حسط٘

أ٩ ػالػش ، رٚ ط٪ُش ششؿ٢ٰ ٛظلْٔ ٧ز٥ حٛلخٛش ، حٛظٰخف ٩ح٠ٛـخسدس ، ٩طظلْٔ ٩ٛ٪ ٗخ٣ض ح٠ٛـخسدس ٢ٟ شخظ٢ٰ 

٩ٯش٫ ؿخ٣ذ ٢ٟ ح٦ِٔٛ أ٨٣خ طؼزض ٩ٛ٪ رشخض ٩حكذ ع٪حء ٢ٟ ؿشٍ حٛؼلٰش أ٩ حٌٰٛش ، ٠ٗخ ال ٯظـٜذ حألٟش 

 ا٬ٛ ٟ٘خ١ حخظزخث٦ .حالشخسس ٩ حٛظٰخف رٚ ٯ٢٘٠ ه٢ ؿشٯْ حالشخسس ا٦ٰٛ أ
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صبٌضب : رىاجذ اٌفبػً ثؼذ ولذ لظُش ػًٍ اسرىبة اٌجشَّخ وِؼه اسٍذخ أو اشُبء أو آصبس أو ػالِبد رذي ػًٍ 

 ِشبسوزه فٍ اٌجشَّخ 

ح٠ٛششم سٗض ُٮ ٧ز٥ حٛلخٛش ه٬ٜ ٩ػوٰش حِٛخهٚ ٩حٛز٭ حهظزش٥ ٟل٪س ٩طَ حٛظٜزظ ٢ٟ خالٙ حالعظذالٙ 

هالٟخص طذٙ ه٬ٜ حسط٘خر٦ حٛـشٯ٠ش ه٘ظ حٛلخٛظ٢ٰ حٛغخرٔظ٢ٰ حٛظ٢ٰ طوظ٠ذح١ ه٬ٜ رؤعٜلش أ٩ حشٰخء أ٩ آػخس أ٩ 

ٟالرغخص حٛٔؼٰش ٩ ح٠ٛشخ٧ذس ، ٩ٯز٬ٔ ششؽ حٛض٢ٟ هخثذح ٜٛغٜـش حٛظٔذٯشٯش ٛٔخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م حعظ٤خدح ا٬ٛ كش٩ٍ 

 ٠ٗخ طـذس حالشخسس ا٬ٛ أ١ هزخسس " كخٟال حعٜلش أ٩ أشٰخء " ٩سدص ه٬ٜ عزٰٚ ح٠ٛؼخٙ ال حٛلظش .

 ولىع اٌجشَّخ داخً ِٕضي اٌزّس طبدجه اٌزضجذ ِٕهب اثؼب : س

ؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٯٜظ٠ظ طخكز٦ ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش أ٩ أكذ ػزخ ػٞ٪ٓ٪م ؿ٤خٯش أ٩ ؿ٤لش دحخٚ ٤ٟضٙ طظلْٔ ر

 حٛظؼزض ٨٤ٟخ .

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : اٌششوط اٌؼبِخ ٌزذمك دبٌخ اٌزٍجس 

 ٨خ رخٛلزظ أ١ ٯظوْٜ حألٟش رـ٤خٯش أ٩ ؿ٤لش ٟوخٓذ هٰٜ -1

 أ١ طظ٪ُش اكذ٫ كخالص حٛظٜزظ حالسروش  -5

 ٢ٟ ٓزٚ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش أ١ طلظٚ ح٠ٛشخ٧ذس  -1

 أ١ طظٞ ح٠ٛشخ٧ذس رظ٪سس ٟشش٩هش  -1

 اٌششط االوي : أْ َزؼٍك األِش ثجٕبَخ أو جٕذخ ِؼبلت ػٍُهب ثبٌذجس 

٧٩٪ ٟخ ٣ظض ه٦ٰٜ رخٌٛشحٟش ، ٟوخٓذ ه٨ٰٜخ  خكٰغ طخشؽ ٢ٟ ٧ز٥ حٛذحثشس حالُوخٙ حٛظٮ طش٘ٚ ٟخخِٛخص أ٩ ؿ٤ل

 . 43ح٠ٛخدس 

 اٌششط اٌضبٍٔ : أْ رزىفش دبالد اٌزٍجس األسثؼخ 

٢ٟ ّ ٝ ؽ  23ُال ٯ٢٘٠ حٛلذٯغ ه٢ كخٛش حٛظٜزظ اال رظ٪ُش اكذ٫ حٛلخالص حالسروش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس 

٨خ ، ٩ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛخخِٛش ُب١ ط هٰٜأل١ ح٠ٛششم أ٩سد٧خ ه٬ٜ عزٰٚ حٛلظش ٩ال ٯ٢٘٠ حٛظ٪عن ُٮ طِغٰش٧خ أ٩ حٰٛٔخ

ُش اكذ٫ ٧ز٥ حُٮ كخٛش طوزس ط٪طِش حٛظٜزظ ط٤ظِٮ ٩طغٔؾ ٟو٨خ ؿ٠ٰن حالؿشحءحص حالعظؼ٤خثٰش ح٠ٛشطزـش ر٨خ 

 .حٛلخالص 

 اٌششط  اٌضبٌش : أْ رذظً اٌّشبهذح ِٓ لجً ضبثظ اٌششعخ اٌمضبئُخ 

 .ٛلخٛش حٛظٜزظ رخٛـشٯ٠ش ُال ٯ٢٘٠ حالعظوخػش ه٢ ٟشخ٧ذس حٛؼخرؾ 

 اٌشاثغ : أْ رىىْ اٌّشبهذح ِششوػخ  اٌششط

اصحء ٰٓخ٦ٟ أ٭ ٩ُْ حالك٘خٝ  ٩ح٠ٛٔظؼٰخص حٛـخس٭ ر٨خ حٛو٠ٚ رلٰغ ٯـذ أ١ ٯ٘٪١ حٛؼخرؾ ُٮ ٩ػوٰش ٓخ٣٪٣ٰش 

 .رخٛٔ٪حهذ حالؿشحثٰش حٛظٮ ٣ل٨٠خ حٛٔخ٣٪١ ٩أ١ ٯظٰٔذ ر٨٠خ٦ٟ 

 اٌفمشح اٌضبٌضخ : ئجشاءاد اٌجذش اٌزٍجسٍ 

حٛششؿش حٛٔؼخثٰش أ١ ٯٌخدس ٟ٘ظز٦ ا٬ٛ ٟ٘خ١ حٓظشحٍ حٛـشٯ٠ش ٩ؿ٠ن حالدٛش ظـٜذ ٢ٟ ػخرؾ ٯحٛزلغ حٛظٜزغٮ 

 ٩ًٰش٧خ ٢ٟ حالؿشحءحص حٛظٮ ٓذ ط٠ظ رلشٯخص حالُشحد ٩كٔ٪٨ٓٞ حالعخعٰش ٩أ٨٤ٟٞ حٛٔخ٣٪٣ٮ .
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 أوال : االٔزمبي ئًٌ ػُٓ اٌّىبْ 

ٰٔش ٟن اخزخس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٢ٟ أؿٚ ح٠ٛوخٯ٤ش رٔظذ اك٨خس حٛل٩ٔرٖٛ ر٠ـشد ه٦٠ٜ رلخٛش حٛظٜزظ رـ٤لش أ٩ ؿ٤خٯش 

شطذ أ٭ ؿضحء ه٤ذ هذٝ اخزخس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش رخٛظ٤ٔٚ ، طخ ٛٞ اال أ٨٣،  24، ٧٩٪ ٟخ ٣ظض ه٦ٰٜ ح٠ٛخدس ر٨زح حال٣ظٔخٙ 

٩ٯ٘ظغٮ ٧زح حال٣ظٔخٙ أ٠٧ٰش رخٌٛش ٗ٪٦٣ ٢ٟ أؿٚ حٛ٪ٓ٪ٍ ه٬ٜ آػخس حٛـشٯ٠ش ٩ح٠ٛوخٛٞ ح٤ٛخؿٔش رخسط٘خر٨خ ٧٩٪ 

طـوٚ حٛؼخرؾ ٮ ، ٠ٟخ ٯظو٢ٰ حٛظوخٟٚ ٟن ٧زح حٛشخ٧ذ حٛظخٟض ر٤٪م ٢ٟ حٛذٓش ٩حالكظٰخؽ حٛشخ٧ذ حأل٩ٙ ه٬ٜ حٛـخ٣

، ٢٘ٛ ٓذ ٯزذ٩ ٠٠ٛؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش حال٣ظٔخٙ ا٬ٛ ٟ٘خ١ حٛـشٯ٠ش ٠ٗخ ٯ٢٘٠ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ أٓشد ا٬ٛ حٛلٰٔٔش 

ٯلْ ٦ٛ ٟزخششس ٢٠ُ ، ُٮ ٟ٘خ١ حٛـشٯ٠ش ٠ٟخ ٯو٤ٮ ط٪حؿذ ػالػش ػزخؽ ٜٛششؿش حٛٔؼخثٰش ، حال٣ظٔخٙ أٯؼخ 

أؿخرض ه٢ ٧زح حٛغئحٙ ، ُخ٪ٛض ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ رٖٛ ٩ٯظخ٬ٜ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ  42اؿشحءحص حٛزلغ حٛظٜزغٮ ؟ ح٠ٛخدس 

ه٢ حٛٔؼٰش ِٛخثذط٦ ، ُٰٔ٪ٝ ٧زح حألخٰش رـ٠ٰن أه٠خٙ ػزخؽ حٛششؿش حٛوخدٯ٪١ حٛوخٝ ٩ حٛؼزخؽ  أ٩ حٛ٪ٰٗٚ

، ٩ ر٠ـشد حال٣ظ٨خء ٢ٟ طٜٖ حٛو٠ٰٜخص ٯشعٚ ص حٛٔؼخثٰش ٠ٗخ ٯ٢٘٠ ٦ٛ أ١ ٯؤٟش أٯخ ٢ٟ حٛؼزخؽ ر٠ظخروش حٛو٠ٰٜخ

ُٔخػٮ حٛظلْٰٔ ٧٪ حٛز٭ طو٪د ا٦ٰٛ ، ؿ٠ٰن حٛ٪ػخثْ ا٬ٛ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ أ٩ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٰٛٔشس ٟخ ٯٔظؼ٦ٰ رشؤ٨٣خ 

حأل٩ٛ٪ٯش ُٮ حٰٛٔخٝ ربؿشحءحص حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ حٛظٜزغٮ اال أ١ حٛغئحٙ ح٠ٛـش٩ف َٰٗ ٯظٞ اهالٝ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ارح 

ُٮ  ٩5111ٓذ ٗشط دعظ٪س ٓذ أٛضٟض ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش اخزخس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ُٔؾ ؟  24دس ٗخ٣ض ح٠ٛخ

٧ز٥ حٛشٓخرش " طو٠ٚ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش طلض عٜـش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩ٓؼخس حٛظلْٰٔ ُٮ ٗٚ ٟخ ٯظوْٜ  155حِٛظٚ 

 " رخالرلخع ٩حٛظلشٯخص حٛؼش٩سٯش ُٮ شؤ١ حٛـشحثٞ ٩ػزؾ ٟشط٘ز٨ٰخ ٩إلػزخص حٛلٰٔٔش 

 صبُٔب : ئجشاءاد اٌّؼبَٕخ 

حٛظ٤ٔٚ ا٬ٛ ٟ٘خ١ ٩ٓ٪م حٛـشٯ٠ش ٰٟٔذ ربؿشحء ُٮ ًخٯش حال٠٧ٰش ٧٩٪ ٰٓخٝ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش رـ " ح٠ٛوخٯ٤خص 

ٟوخٯ٤ش ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ه٬ٜ حالشٰخء ٩حالشخخص ٩حال٤ٟ٘ش ٩ٗٚ ٟخ ٢ٟ شؤ٦٣ ح٠ٛغخهذس  ح٠ِٰٛذس " ٩ط٤ظذ

ه٬ٜ أ٦٣ " ٯـ٪ص ٛؼخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش  ٧51٘زح ٣ظض ح٠ٛخدس حٛلٰٔٔش ، ُٮ حٛزلغ ٩حٛظلش٭ ٩حٛ٘شَ ه٢ 

٩ػو٦ طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش" ٟن هذٝ ح٣ظ٨خٕ كشٟش حٟشأس ٩حالعظوخ٣ش  طٞاؿشحء طِظٰش ؿغذ٭ ه٬ٜ ٗٚ شخض 

ٯ٢٘ حٛؼخرؾ حٟشأس ، ٩طِظٰش حالشخخص طذرٰش حعظؼ٤خثٮ ػْٰ ح٠ٛششم ٛٞ ٟخ حٛؼخرؾ ٢ٟ أؿٚ رٖٛ رخٟشأس ٯ٤ظذر٨خ 

، ٧٩زح حالر١ رخٛظِظٰش طظذس٥ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩ٛٞ ٪ء ا٦ٰٛ ٩ؿو٦ٜ ٟشش٩ؿخ رخٛ٪ػن طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ٢ٟ حٜٛـ

 ٯلذد ٦ٛ حٛٔخ٣٪١ ش٘ال ٟو٤ٰخ ٢٘ٛ ٯـذ أ١ ٯ٘٪١ ٟ٘ظ٪رخ ٩ٟظؼ٤٠خ روغ حٛزٰخ٣خص حالعخعٰش : 

 طخسٯخ ٩عخهش ٩طِش ٟظذس حالر١  -

 سٓٞ ٩طخسٯخ حٛـٜذ ٧٩٪ٯش حٛشخض ح٠ٛشحد طِظٰش٦  -

 سس ح٬ٛ ٟزشسحص حالر١ رخٛظِظٰش ٩حِٛظ٪ٙ حٛظٮ ٯغظ٤ذ ح٨ٰٛخ حالشخ -

 حالر١ رخٛظِظٰش اٟخ أ١ ٯ٘٪١ شخظٮ ٟؤر١٩ ربؿشحث٦ ٛؼخرؾ ٟو٢ٰ أ٩ ٟـٜٔخ ٯـ٪ص ٛ٘ٚ ػخرؾ ط٤ِٰز٥  -

" ٩ه٦ٰٜ أ١ ٯلخُق ه٬ٜ حالدٛش حٛٔخرٜش  ٣24ظض ح٠ٛخدس أٟخ ٠ُٰخ ٯظوْٜ رلـض حالدٛش ٩ح٠ٛلـ٪صحص ٩ ك٠خٯظ٨خ 

٩حالد٩حص حٛظٮ حعظو٠ٜض ُٮ ٚ ٟخ ٯ٢٘٠ أ١ ٯغخهذ ه٬ٜ حك٨خس حٛلٰٔٔش ٩أ١ ٯلـض حالعٜلش ٛال٣ذػخس ٩ه٬ٜ ٗ

٧ز٥  حالدٛش ٩ٗزح ؿ٠ٰن ٟخ ٓذ ٯ٘٪١ ٣خطـخ ه٢ ٧ز٥ حٛـشٯ٠ش " أ٩ حٛظٮ ٗخ٣ض ٟوذس السط٘خر٨خ حسط٘خد حٛـشٯ٠ش 

 ٯ٢٘٠ ٜٛؼخرؾ أ١ ٯظلظٚ ه٨ٰٜخ رخكذ حٛـشّ حالطٰش : 

 ه٢ ؿشٯْ حٛظِظٰش -

 ـشٯ٠ش أ٩ رل٪صس حٛـخ٣ٮ ػزـ٨خ ر٠٘خ١ حٛ -

 طٔذٯ٨٠خ ٢ٟ أكذ حالشخخص  -

٧٘زح ٩ؿذ ه٦ٰٜ ػزـ٨خ ٩اكظخإ٧خ ٩٩ػو٨خ ُٮ ًالٍ ٟخظ٪ٝ ٯشٰش ٦ُٰ ا٬ٛ ؿزٰوظ٨خ ٩٩ص٨٣خ ٩اكظخث٨خ 

ػٞ سٓٞ ح٠ٛلؼش ح٤٠ٛـض رشؤ٨٣خ ا٬ٛ ك٢ٰ طٔذٯ٨٠خ ا٬ٛ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش حٛظٮ طٔ٪ٝ رذ٩س٧خ ربكخٛظ٨خ ه٬ٜ ٩هذد٧خ 

ْ ارح ٟخ حسطؤص اؿشحء طلْٰٔ ُٮ حٛٔؼٰش أٟخ ارح طوزس اكظخء حالشٰخء ح٠ٛلـ٪صس ُ٪سح ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ٓخػٮ حٛظلٰٔ
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ٯخظٞ ه٨ٰٜخ ٟئٓظخ ا٬ٛ ك٢ٰ اكظخث٨خ ٩حٛخظٞ ه٨ٰٜخ ٨٣خثٰخ ٩طظٞ ٧ز٥ حٛو٠ٰٜش رلؼ٪س حالشخخص حٛزٯ٢ كؼش٩ح 

 ه٠ٰٜش حٛظِظٰش .

خ ٢٘٠ُٰ حالعظوخ٣ش رؤ٭ شخض ٩ُٮ كخٛش خَٰ ه٬ٜ حالشٰخء ح٠ٛلـ٪صس ٢ٟ حٛظَٜ أ٩ طوذ حٛظلْٔ ٢ٟ ٟخ٧ٰظ٨

 .٣ظض ه٬ٜ هشػ٨خ ه٬ٜ ح٠ٛشظز٦ ر٦ ٜٛظوشٍ ه٨ٰٜخ  24ٟئ٧ٚ رٚ ا١ ح٠ٛخدس 

 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : ئجشاءاد اٌىضغ رذذ اٌذشاسخ إٌظشَخ 

٧٪ ٢ٟ أخـش حالؿشحءحص حٛظٮ ٯٔ٪ٝ ر٨خ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٛظو٨ٜٔخ رلشٯش حال٣غخ١ ٩أ٦٤ٟ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٛزٖٛ ٰٓذ 

٠ٛٔظؼ٬ رشش٩ؽ ػ٠خ٣خ ٛلٔ٪ّ حالشخخص ، ٗٞ أ١ ح٠ٛششم أٛضٝ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش رظ٪ػْٰ ح٠ٛششم ٧زح ح

ؿ٠ٰن حٛو٠ٰٜخص حٛظٮ ٯٔ٪ٝ ر٨خ رذءح ٢ٟ حال٣ظٔخٙ ا٬ٛ ٟ٘خ١ حٛـشٯ٠ش ٩حٰٛٔخٝ رخ٠ٛوخٯ٤ش ٟش٩سح ربؿشحءحص حٛظِظٰش 

ا٨ٰٛٞ ٩طٔذٯ٨٠ٞ ا٬ٛ ح٤ٰٛخرش ٩حٛلـض ٩ح٣ظ٨خء رخٛظلِق ه٬ٜ حالشخخص ٩٩ػو٨ٞ طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ٩حالعظ٠خم 

 حٛوخٟش .

 اٌفمشح االوًٌ : اٌىضغ رذذ اٌذشاسخ إٌظشَخ 

٢ٟ أؿٚ حعظـالء حٛلٰٔٔش ٤ٟق ح٠ٛششم ٛؼخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٧خٟشخ ٩حعوخ ُٮ حالعظ٠خم ا٬ٛ أ٭ شخض ٓذ 

 . 32ط٘٪١ طظشٯلخط٦ ِٰٟذس ُٮ حٛزلغ ٩حٛظلِق ه٦ٰٜ ٧٩٪ ٟخ ٣ظض ه٦ٰٜ ح٠ٛخدس 

 د اٌىضغ رذذ اٌذشاسخ إٌظشَخ أوال : ئجشاءا

٩ٟخ ٯ٨ٰٜخ ، ٧٩ٮ ٢ٟ أ٧ٞ حٛظالكٰخص ح٠ٛخ٪ٛش ٛؼزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش  33ط٤خ٩ٙ ح٠ٛششم ؿشحءحط٨خ ُٮ ح٠ٛ٪حد 

٩أخـش٧خ ُٮ ٣ِظ حٛ٪ٓض ٛظو٨ٜٔخ رلشٯخص حالُشحد ، ُخٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ٧ٮ اٯٔخٍ شخض ٟشظز٦ ر٦ س٢٧ حشخسس 

ص حٛزلغ ٩حٛظلش٭ خالٙ ٟذس ٟلذدس ُٮ ٟشٗض حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ، ٩ٛوٚ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ِٛخثذس اؿشحءح

ح٨ٛذٍ ٢ٟ حرٔخء ٧زح حٛشخض ح٠ٛشظز٦ ٦ُٰ س٢٧ حالشخسس ٧٪ حٛلٰ٪ٛش د١٩ ُشحس٥ أ٩ اخِخث٦ ٟوخٛٞ حٛـشٯ٠ش أ٩ 

طٌٰٰش٧خ ٩رخٛظخٛٮ طوـٮ ُشطش ٛؼخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٢ٟ أؿٚ حٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ حٛلٰٔٔش ٩حٛظؼزض ٢ٟ طٜش 

ط٢ِٰ٤ ٢ٟ حالشخخص ح٢٘٠٠ٛ ٩ػو٨ٞ طلض حٛلشحعش  ٠ٛ32٪ٓ٪ٍ رخٛـشٯ٠ش ، ٩ٓذ كذدص ح٠ٛخدس حٛشخض ح

ح٤ٛلشٯش ، حٛظ٤َ حأل٩ٙ ٯ٤٠و٦ حٛؼخرؾ ٢ٟ حالرظوخد ه٢ ٟ٘خ١ حٛـشٯ٠ش ٩حٛظ٤َ حٛؼخ٣ٮ أ٭ شخض ٓذ ٯِٰذ ُٮ 

 اك٨خس حٛلٰٔٔش .

 :  شش٩ؽ حٛ٪ػن طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش -1

٧خٟشخ ٩حعوخ ُٮ حطخخر طذحرٰش حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ٦٤٘ٛ ٰٓذ٥ ر٠ـ٠٪هش ٢ٟ  ح٠ٛششم ٤ٟق ٛؼخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش

حٛشش٩ؽ ك٠خٯش ٛلشٯخص حالُشحد ، ُال ٯ٢٘٠ حٜٛـ٪ء ا٬ٛ حٛ٪ػن طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ُٮ ح٠ٛخخِٛخص أ٩ حٛـ٤ق 

خٛلزظ ح٠ٛوخٓذ ه٨ٰٜخ رؤ٪رش حٌٛشحٟش ٩كذ٧خ ، رٚ ُٔؾ ُٮ ٓؼخٯخ حٛظٜزظ رخٛـ٤ق ٩حٛـ٤خٯخص ح٠ٛوخٓذ ه٨ٰٜخ ر

" ارح طـٜزض حٛؼش٩سس  ٩33حٛششؽ حٛؼخ٣ٮ أ١ ط٘٪١ ٤٧خٕ ػش٩سس ٓذ طِٰذ ُٮ حٛزلغ ٧٩٪ ٟخ ٣ظض ه٦ٰٜ ح٠ٛخدس 

ٰٛ٘٪٣٪ح س٢٧  32أ١ ٯلظِق ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش رشخض أ٩ هذس أشخخص ٢٠ٟ أشخسص ا٨ٰٛٞ ح٠ٛخٟذس 

حرظذحء ٢ٟ عخهش ط٪٨ِٰٓٞ ٩طشوش  غذظعخهش طل 15اشخسط٦ ٦ُٜ أ١ ٯؼو٨ٞ طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ٠ٛذس ال طظـخ٩ص 

 ٟش رزٖٛ " خح٤ٰٛخرش حٛو

 ٟذد حٛ٪ػن طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش  -5

 ا٬ٛ ػالػش أط٤خٍ  ٩51ٓذ ط٤ِظ٨خ ح٠ٛخدس طخظَٜ طزوخ ٤ٛ٪م حٛـشحثٞ 
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رخعظؼ٤خء ؿشحثٞ أ٢ٟ حٛذ٩ٛش ٩حٛـشٯ٠ش طغش٭ ه٬ٜ ؿ٠ٰن حٛـشحثٞ عخهش  ٠ٛ15ذس : حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش  اٌظٕف االوي

عخهش ال ٯـ٪ص طـذٯذ٧خ حال ربر١  45عخهش اػخُٰش ر٠خ ٟـ٠٪ه٦  ٩51طٔزٚ حٛظ٠ذٯذ ٟشس ٩حكذس ٠ٛذس  حالس٧خرٰش ،

 ٗظخرٮ ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش 

: ارح طوْٜ حألٟش رـشٯ٠ش ٟخعش رؤ٢ٟ حٛذ٩ٛش حٛذحخٜٮ أ٩ حٛخخسؿٮ ُب١ ٟذس حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ط٘٪١  اٌظٕف اٌضبٍٔ

 عخهش  ٤165ٰخرش حٛوخٟش ر٠خ ٟـ٠٪ه٦ أخش٫ ربر١ ٢ٟ حٛ 63 ٜٛظ٠ذٯذعخهش ٓخرٜش  63

 63ٓخرٜش ٜٛظ٠ذٯذ ٟشط٢ٰ ٗٚ ٟشس  63ُظ٘٪١ ٟذس حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش : طظوْٜ رخٛـشٯ٠ش حالس٧خرٰش  اٌظٕف اٌضبٌش

 .عخهش ٩ٯ٘٪١ حٛظ٠ذٯذ ربر١ ٟ٘ظ٪د ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش  555عخهش ر٠خ ٟـ٠٪ه٦ 

٠ٟخ طغوَ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ُٮ ا٨٣خء رلؼ٦ حٛظ٠ذٯذ ٯ٘٪١ كغذ خظ٪طٰش حٛـشٯ٠ش ُخ٠ٛذس حالطٰٜش ٓذ ال 

كذح رخ٠ٛششم ا٬ٛ ط٠ذٯذ٧خ ربر١ ٟ٘ظ٪د ٢ٟ ؿشٍ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش د١٩ اكؼخس ح٠ٛشظز٦ ٦ُٰ أٟخ٨ٟخ خالُخ ٠ٛخ ٧٪ 

 رخ٤ٛغزش ٜٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ حٛوخد٭ .ه٦ٰٜ حالٟش 

 صبُٔب : اٌضّبٔبد واِصبس اٌّزشرجخ ػٓ اٌىضغ رذذ اٌذشاسخ إٌظشَخ

٬ٛ حٛشش٩ؽ حٛغخِٛش ، هضص ح٠ٛششم طذحرٰش حٛ٪ػن طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش رخكظشحٝ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالك٘خٝ حػخُش ح

٩حٛشٰٜ٘خص ٩ح٠ٛٔظؼٰخص حٛظٮ طوظزش ر٠ؼخرش ػ٠خ٣خص ٗشع٨خ حٛٔخ٣٪١ ِٛخثذس حالشخخص ح٠ٛ٪ػ٪ه٢ٰ س٢٧ حٛلشحعش 

ٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ُ٪سح ٩رِٰٰ٘ش طلض ح ح٤ٛلشٯش ، ٢ٟ ٧ز٥ حٛؼ٠خ٣خص اخزخس حٛشخض أ٦٣ طٞ حٛٔزغ ه٦ٰٜ أ٩ ٩ػو٦

، ٩ح٨ٛذٍ ٢ٟ ٧زح ح٠ٛٔظؼ٬ حٛـذٯذ حٛز٭ ؿخء ر٦ ٯ٨٠٨ِخ ٩رذ٩حهٮ حهظٔخ٦ٛ ٩رلٔ٪٦ٓ ٢ٟ٩ ر٨٤ٰخ كْ حٛظضحٝ حٛظ٠ض 

٧٪ ط٨ٰٮء حٛشخض ح٠ٛ٪ٓ٪ٍ ٣ِغٰخ ٩اكخؿظ٦ رخالُوخٙ حٛـشٰٟش ح٤٠ٛغ٪رش ا٦ٰٛ ٩حالعزخد  5111أٗظ٪رش  14طوذٯٚ 

 رلٔ٪٦ٓ حٛظٮ ٯ٨ِٜ٘خ ٦ٛ حٛٔخ٣٪١.حٛذحهٰش ح٬ٛ حهظٔخ٦ٛ ػٞ طوشٯ٦ِ 

" ال ٯـ٪ص اٛٔخء حٛٔزغ ح٭ شخض أ٩ حهظٔخ٦ٛ أ٩ ٟظخروظ٦ أ٩ ادح٣ظ٦ اال  ٢ٟ5111 دعظ٪س  ٧51٘زح ٣ض حِٛظٚ 

ُٮ حٛلخالص ٩ؿزٔخ ٛإلؿشحءحص حٛظٮ ٯ٤ض ه٨ٰٜخ حٛٔخ٣٪١ ، حالهظٔخٙ حٛظوغِٮ أ٩ حٛغش٭ ٩حالخظِخء حٛٔغش٭ ٢ٟ 

، ٯـذ اخزخس ٗٚ شخض طٞ حهظٔخ٦ٛ ه٬ٜ حِٛ٪س ٩رِٰٰ٘ش  غ٬ حٛؤ٪رخصأخـش حٛـشحثٞ ٩طوشع ٟٔظش٨ُٰخ ألٓ

ٯ٨٠٨ِخ رذ٩حهٮ حهظٔخ٦ٛ ٩رلٔ٪٦ٓ ٢ٟ٩ ر٨٤ٰخ ك٦ٔ ُٮ حٛظضحٝ حٛظ٠ض ٩ٯلْ ٦ٛ حالعظِخدس ُٮ أٓشد ٩ٓض ٢٘٠ٟ ٢ٟ 

٧٘زح ٯلْ ٜٛشخض ح٠ٛ٪ػ٪م س٢٧ حٛلشحعش ٟغخهذس ٓخ٣٪٣ٰش ٢ٟ٩ اٟ٘خ٣ٰش حالطظخٙ رؤٓشرخث٦ ؿزٔخ ٜٛٔخ٣٪١ " 

ُٰٔ٪ٝ حٛؼخرؾ ربشوخس ح٠ٛلخٟٮ ح٠ٛو٢ٰ ٟن اخزخس ، طو٢ٰٰ ٟلخٝ أ٩ ؿٜذ طو٦٤ٰٰ ُٮ اؿخس ٟغخهذس ٓؼخثٰش شٯش ح٤ٛل

ؿٜذ طو٢ٰٰ ٟلخٝ ُٮ اؿخس ح٠ٛغخهذس حٛٔؼخثٰش ٯٔ٪ٝ حٛؼخرؾ حٛظخرن ٨ٛخ ح٠ٛلخٟٮ ، أٟخ ارح ح٠ٛلخ٢ٰٟ ٧ٰجش ٣ٰٔذ 

ز٥ حٌٛخٯش ٩طظٞ ه٠ٰٜش حالطظخٙ ر٢ٰ ح٠ٛلخٟٮ ربشوخس ٣ٰٔذ ٧ٰجش ح٠ٛلخ٢ٰٟ حٛز٭ ٯظ٪٬ٛ طو٢ٰٰ أكذ ح٠ٛلخ٢ٰٟ ٨ٛ

 ٩حٛشخض ح٠ٛ٪ٓ٪ٍ ٓزٚ ح٣ظ٨خء ٣ظَ ح٠ٛذس حألطٰٜش ٜٛلشحعش ح٤ٛلشٯش .

 ٧زح ٧٪ حألطٚ ، ٢٘ٛ ٓذ ٯظٞ طؤؿٰٚ أ٩ طؤخٰش حطظخٙ ح٠ٛلخٟٮ ر٠٪٦ٜٗ رظِش حعظؼ٤خثٰش ٩ُْ حٛشش٩ؽ حٛظخٰٛش : 

 ػوش ٨ٛزح حالعظؼ٤خءأ١ ٯظوْٜ حألٟش ر٪ٓخثن ط٘٪١ ؿ٤خٯش ٠ٟخ ٯـوٚ حٛـ٤ق ًٰش خخ -

 أ١ ٯ٘٪١ حٛظؤخٰش ٓذ حٓظؼظ٦ ػش٩سس حٛزلغ  -

أ١ ٯ٘٪١ حٛظؤؿٰٚ ر٤خء ه٬ٜ ؿٜذ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٩طلض اششحٍ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش حٛظٮ ٯ٨٤٘٠خ ح١ طؤر١ رزٖٛ  -

 أ٩ طشُؼ٦ 

 عخهش حرظذحء ٢ٟ ح٣ظ٨خء ح٠ٛذس حألطٰٜش ٜٛلشحعش ح٤ٛلشٯش 15أال طظـخ٩ص ٟذس حٛظؤخٰش  -

٢ٟ ّ ٝ ؽ ُب١ حالطظخٙ رخ٠ٛلخٟٮ ٯظٞ  115حألٟش رـشٯ٠ش اس٧خرٰش أ٩ رخٛـشحثٞ ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ ُٮ حٛٞ حدس ارح طوْٜ  -

عخهش حرظذحء ٢ٟ ح٣ظشحٝ ح٠ٛذس  15ٓزٚ ح٣ظشحٝ ح٠ٛذس حالطٰٜش ٜٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ه٬ٜ أال ٯظـخ٩ص رٖٛ حٛظؤخٰش ٟذس 

 حالطٰٜش ٜٛلشحعش .
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دٰٓٔش طلض  11ظخٙ حال رظشخٰض ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٠ٛ٩ذس ال طظـخ٩ص ٩ه٦ٰٜ ال ٯ٢٘٠ اؿشحء ٧ز٥ ح٠ٛٔخرٜش أ٩ حالط

، ٩طِوٰال ٨ٛز٥ حٛؼ٠خ٣ش حٛٔخ٣٪٣ٰش ٟشحٓزش ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٩ُٮ كش٩ٍ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طِ٘ٚ عشٯش ح٠ٛٔخرٜش 

ر١ حٛظٮ ٤ٟل٨خ ح٠ٛششم ٜٛشخض س٢٧ حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ُٔذ ٤ٟق ٛؼخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٩رظِش حعظؼ٤خثٰش حال

 ٠ٜٛلخٟٮ رخالطظخٙ رخٛشخض حٛز٭ ؿٜز٦ ٩ٰٓذ٥ رششؿ٢ٰ : 

 طوزس حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ طشخٰض ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٛلشٍ خخسؽ ه٢ اسحدس حٛؼخرؾ -

 طلشٯش طٔشٯش رزٖٛ ٩سُو٦ ُ٪سح ا٬ٛ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش  -

كِخكخ  ٩ٯ٤٠ن ه٬ٜ ح٠ٛلخٟٮ اخزخس أ٭ ٗخ١ ر٠خ سحؽ خالٙ حالطظخٙ ر٠٪٦ٜٗ ٓزٚ ح٣ٔؼخء ٟذس حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش

٩ ٯـ٪ص ه٬ٜ عشٯش حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ٢٘ٛ ح٠ٛششم ٛٞ ٯلذد ٧ٚ ح٣ٔؼخء ح٠ٛذس حالطٰٜش أٝ ح٠ٛذد ح٠ٛؼخُش ، 

أ١ ٯٔذٝ أػ٤خء ٟذس ط٠ذٯذ ٧ز٥ ٠ٜٛلخٟٮ ح٠ٛشخض ٦ٛ رخالطظخٙ رخٛشخض ح٠ٛ٪ػ٪م س٢٧ حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش 

 ٓظذ حػخُظ٨خ ٠ٜٛلؼش ٟٔخرٚ اش٨خد٥ .حٛلشحعش ٩ػخثْ أ٩ ٟالكلخص ٗظخرٰش ٜٛششؿش حٛٔؼخثٰش أ٩ ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش 

 ٠ٗخ أ١ ح٠ٛششم ٩عن ٢ٟ د٩س ح٠ٛلخٟٮ أػ٤خء حالعظ٤ـخّ أٟخٝ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٦٤ٟ٘٩ ٢ٟ حعظو٠خٙ ػالع اٟ٘خ٣ٰخص : 

 حٛز٭ ٗخ١ س٢٧ حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش حٛظ٠خط اؿشحء ُلض ؿزٮ ه٬ٜ ٟ٪٦ٜٗ  -

 حالدالء ر٪ػخثْ أ٩ حػزخطخص ٗظخرٰش  -

 ٟٔخرٚ ِٗخٛش حٛظ٠خط اؿالّ عشحف ٟ٪٦ٜٗ  -

ٯوظ٠ذ٧خ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش خالٙ ه٠ٰٜش حٛ٪ػن طلض حٛلشحعش ٠ٗخ أ١ ٤٧خٕ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛشٰٜ٘خص 

 ح٤ٛلشٯش ٩ٯ٠خسع٨خ رش٘ٚ دْٰٓ ٩عٰٜٞ طظ٠ؼٚ ُٮ ٟخ ٯٜٮ : 

 ٟغٖ عـٚ خخص رخٛ٪ػن طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش طشٓٞ طِلخط٦ ٩ٯظٞ ط٪ٰٓو٦ ٢ٟ ؿشٍ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ح٠ٛخظض  -

اشخسس حٛششؿش حٛٔؼخثٰش طٰٔذ ٦ُٰ ٟوٜ٪ٟخص ٟظؤٜش رخالشخخص حٛخخػو٢ٰ ٛظذحرٰش حٛلشحعش  ٩ػن حٛغـٚ س٢٧ -

ح٤ٛلشٯش ، عخهش ح٣ظ٨خء٧خ ، ٟذس  عخهش حٛ٪ػن طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ٩ح٠ٛظ٠ؼٜش ُٮ ح٨ٛ٪ٯش حٛ٘خٟٜش ، عزذ ٩

 حالعظ٠خم ، حٛلخٛش حٛزذ٣ٰش ٩حٛظلٰش ٠ٜٛوظٔٚ ٩ٗزح حٛظٌزٯش ح٠ٛٔذٟش ٦ٛ .

ض ح٠ٛ٪ػ٪م س٢٧ حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ٩ٗزح ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ه٤ذ ح٣ظ٨خث٨خ ُبرح طوزس ط٪ٰٓن ط٪ٰٓن حٛشخ -

 ح٠ٛوظٔٚ ٛغزذ ٢ٟ حالعزخد أ٩ حرظخ٦ٟ ٯشخس ا٬ٛ رٖٛ 

 ح٠ٜٖٛ ٠ٛشحٓزظ٦ ٩حٛظؤشٰش ه٦ٰٜ ٟشس ٗٚ ش٨ش ه٬ٜ حالٓٚهشع حٛغـٚ ه٬ٜ ٩ٰٗٚ  -

 ـشد حطخخر حالؿشحءٯظو٢ٰ اشوخس هخثٜش حٛشخض ح٠ٛ٪ػ٪م س٢٧ حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ر٠ -
 اٌسبثمخ سبػخ  60رىجُه الئذخ ثؼذد وأسّبء االشخبص اٌخبضؼُٓ ٌزذاثُش اٌذشاسخ إٌظشَخ ئًٌ إٌُبثخ اٌؼبِخ خالي  -

طٔ٪ٝ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ر٠شحٓزش حٛ٪ػن طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ٩ٯ٢٘٠ ٨ٛخ أ١ طؤٟش ُٮ أ٭ ٩ٓض ر٪ػن كذ ٨ٛخ أ٩  -

 ر٠ؼ٪ٙ حٛشخض ح٠ٛلظـض أٟخ٨ٟخ 

٧٪ حالػش حٛٔخ٣٪٣ٮ حٛز٭ سطز٦ ح٠ٛششم ُٮ كخٛش حالخالٙ رؤكذ شش٩ؽ ٩شٰٜ٘خص طذحرٰش حٛ٪ػن طلض ٢٘ٛ ٟخ 

حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ؟ حٛ٪حٓن أ١ ح٠ٛششم ٛٞ ٯشطذ حٛزـال١ ه٬ٜ حالخالٙ رؤكذ شش٩ؽ حٛ٪ػن طلض حٛلشحعش 

 ح٤ٛلشٯش ٠ٟخ ٯِظق حٛزخد أٟخٝ طغخإالص هذس .

 خ ٌضجبط اٌششعخ اٌمضبئُخ اٌفمشح اٌضبُٔخ : ِشالجخ إٌُبثخ اٌؼبِ

٤ٟق ح٠ٛششم ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش ٟشحٓزش أه٠خٙ ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ع٪حء ٢ٟ خالٙ ح٠ٛلخػش ح٠ٛلخٛش ه٨ٰٜخ أ٩ 

٢ٟ خالٙ صٯخسس أهؼخث٨خ أل٤ٟ٘ش حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ٩طلشٯش٧ٞ ٛظٔخسٯش ر٠خ هخٯ٤٪٥ ٢ٟ اخالالص ُٮ اؿشحءحص 

خٝ ٠ٜٜٖٛ ، ٧زح حالششحٍ ط٪خ٬ ٦٤ٟ ح٠ٛششم ٟشحٓزش ٓخ٣٪٣ٰش أه٠خٙ حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ٩ٯشوش١٩ ر٨خ حٛ٪ٰٗٚ حٛو

حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٩عالٟش اؿشحءحط٨خ ُٮ ٗٚ ٟخ ٯظوْٜ رخالرلخع ٩حٛظلشٯخص حٛؼش٩سٯش رشؤ١ حٛـشحثٞ ، ٧٩ز٥ 

 ح٠ٛشحٓزش طش٠ٚ ؿ٠ٰن حالؿشحءحص ٩حٛو٠ٰٜخص حٛظٮ ٯٔ٪ٝ ر٨خ ؿ٨خص حٛششؿش حٛٔؼخثٰش .
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 زفزُش أوال : ِشالجخ ئجشاءاد اٌ

حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ه٢ ؿشٯْ طزغؾ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٟشحٓزظ٨خ ه٬ٜ ه٠ٰٜش حٛظِظٰش ٢ٟ خالٙ طغٰٰش ه٠ٚ ػخرؾ 

٢ٟ٩ خالٙ ح٠ٛلخػش ح٠ٛلخٛش ه٨ٰٜخ ٩حٛظٮ طز٢ٰ ٟذ٫ ٰٓخٝ حٛؼخرؾ ربؿشحءحص حٛظِظٰش ٩ُْ حٛؼ٪حرؾ حٛظو٠ٰٜخص 

، كٰغ ٣لٞ  د٭ كظ٠خ ا٬ٛ ح٠ٛغخءٛش٩حٛشش٩ؽ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ٓخ٣٪٣خ ٩أ٭ طوغَ ح٩ طـخ٩ص أ٩ اخالٙ ٯئ

ح٠ٛششم اؿشحءحص حٛظِظٰش ٩كذد٧خ رذٓش ٩سطذ ه٬ٜ حالخالٙ ر٨خ رـال١ حٛظِظٰش ٩رـال١ رخٓٮ حالؿشحءحص 

 ح٠ٛئعغش ه٦ٰٜ .

 صبُٔب : ِشالجخ ئجشاءاد اٌىضغ رذذ اٌذشاسخ إٌظشَخ 

ش ح٤ٛلشٯش ٠ٛخ ٨ٛزح حالؿشحء ٯظو٢ٰ ه٬ٜ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٟشحهخس ٩حكظشحٝ ػ٪حرؾ حٛ٪ػن طلض حٛلشحع

٢ٟ ح٠٧ٰش ٩ٟغخط رلشٯش حالُشحد ، ُٰـذ حٛظٰٔذ ر٨ز٥ حٛؼ٪حرؾ ع٪حء ه٬ٜ ٟغظ٪٫ حٛؼ٠خ٣خص حٛظٮ ٤ٟل٨خ 

٩شش٩ؽ حٜٛـ٪ء ا٨ٰٛخ ػٞ ٟالءٟش ٟلخػش ح٠ٛششم ٜٛشخض ح٠ٛشظز٦ ر٦ أ٩ ه٬ٜ ٟغظ٪٫ ٟذد حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش 

٢ ٟوخٟٜش ح٠ٛ٪ٓ٪٢ُٰ رـشٯٔش ٓخعٰش أ٩ ٤ٰ٨ٟش ٩طـ٤ذ حٛششؿش ٜٛشش٩ؽ ح٠ٛ٪ػ٪هٰش ٩حال٣غخ٣ٰش ٩حالرظوخد ه

٧٘زح طٔ٪ٝ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش رضٯخسحص طِٔذٯش ا٬ٛ ٟخخُش حٛششؿش ٩حالؿالم ه٬ٜ حٛغـٚ حٛظوزٯذ ٩حالٗشح٥ ٩حٛؼٌؾ . 

 51ح٠ٛوذ ٨ٛز٥ حٌٛخٯش ٩اكخٛش الثلش حالشخخص ح٠ٛ٪ػ٪ه٢ٰ طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ا٬ٛ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش خالٙ 

 ش .عخهش حٛغخرٔ

 صبٌضب : ِشالجخ اٌّذبضش 

ٯظ٪٬ٛ ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش رب٣ـخص ٟلخػش ر٠خ هخٯ٤٪٥ ٩ر٠خ ٓخٟ٪ح ر٦ ٢ٟ ه٠ٰٜخص ٩اكخٛظ٨خ ه٬ٜ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش 

حٛظٮ طظ٪٬ٛ دسحعش ٧ز٥ ح٠ٛلخػش ٩ٟشحٓزش ٟذ٫ حالٛظضحٝ رشش٩ؿ٨خ حٛـ٪٧شٯش ٩حٛشٰٜ٘ش ٩أ٭ اخالٙ رزٖٛ ٯئد٭ 

٪ حٛغخ٧ش ه٬ٜ حكظشحٝ اؿشحءحص حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ٩آؿخ٨ٛخ ٩ه٬ٜ ٟزخششط٨خ ُٮ ا٬ٛ حعظزوخد٧خ ، ُ٪ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٧

ُٮ دحثشس ٣ِ٪ر٥ ٠ٗخ ٯغ٨ش ه٬ٜ حكظشحٝ حٛظذحرٰش حِٰٜٛ٘ش رظلغ٢ٰ كش٩ٍ حالهظٔخٙ حالٟخ٢ٗ ح٠ٛوذس ٨ٛز٥ حٌٛخٯش 

حعش ٯٔ٪ٝ ر٠شحٓزش عـالص حٛلش ٠ٗخٟشط٢ٰ ه٬ٜ حالٓٚ ُٮ ٗٚ ش٨ش ، ٩صٯخسس أٟخ٢ٗ حالهظٔخٙ ُٮ أ٭ ٩ٓض 

ح٤ٛلشٯش ٩ٯٔ٪ٝ رظلشٯش طٔشٯش ر٤٠خعزش ٗٚ صٯخسس ٩ٯشوش حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ر٠خ هخٯ٦٤ ٢ٟ اخالالص ٩ٯظخز حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ 

 حٛظذحرٰش ٩حالؿشحءحص حِٰٜٛ٘ش ٛ٪ػن كذ ٨ٛز٥ حالخظالالص ٩ٯشُن رزٖٛ طٔشٯشح ا٬ٛ ٩صٯش حٛوذٙ .

 اٌّجذش اٌضبٍٔ : اخزظبطبد أخشي ِىوىٌخ ٌٍششعخ اٌمضبئُخ 

ششؿش حٛٔؼخثٰش ٨ٟخٝ أخش٫ ًٰش حٛزلغ حٛظٜزغٮ ، طظ٠ؼٚ ُٮ حالرلخع حٛظ٨٠ٰذٯش ، طٜٔٮ حٛش٘خٯخص ٛؼزخؽ حٛ

 ٩حٛ٪شخٯخص ، ط٤ِٰز أ٩حٟش ٩ا٣خرخص ٓؼخس حٛظلْٰٔ ٩أ٩حٟش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش .

ُٜ٘ٚ ٠٨٤ٟخ ٣ظ٪ص خخطش ، ٠ٗخ أ١ حٛؼخرؾ ُٮ ٩ال ٯـذ حٛخٜؾ ر٢ٰ حٛزلغ حٛظٜزغٮ ٩حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ، 

، ٠ٗخ ٯ٘٪١ ٰٟٔذح ا٬ٛ كذ ٨ٰذ٭ ال ٯ٘٪١ ٦ٛ ٧خٟش ٩حعن ٢ٟ حٛلشٯش ٠ٗخ ٧٪ حالٟش ُٮ حٛزلغ حٛظٜزغٮ حٛزلغ حٛظ٠

 ٗزٰش رظو٠ٰٜخص ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش .

 اٌّغٍت األوي : ئجشاءاد اٌجذش اٌزّهُذٌ فٍ االدىاي اٌؼبدَخ 

أ٩ طٜٔخثٰخ  ص ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٢ٟ ّ ٝ ؽ " ٯٔ٪ٝ ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش رؤرلخع ط٨٠ٰذٯش ر٤خء ه٬ٜ طو٠ٰٜخ 45ح٠ٛخدس 

 ٯغٰش ٧ز٥ حٛو٠ٰٜخص ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ أ٩ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ٗٚ ُٮ ٟخ ٯخظ٦ " ٩ 

ال أ٦٣ ُشّ ر٠٨٤ٰخ ٢ٟ خالٙ روغ ح٠ٛششم ح٠ٌٛشرٮ ٛٞ ٯِشّ ر٢ٰ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ع٪حء حٛوخد٭ أ٩ حٛظٜزغٮ ا

هش٦ُ رؤ٦٣ " ٟشكٜش حٛظؼزض ٢ٟ ٩ٓ٪م الؿشحءحص حٛظٮ ط٠ٰض ٗال ه٬ٜ كذس ، أٟخ ح٦ِٰٔٛ أك٠ذ حٛخ٠ٰٜشٮ ُٔذ ح

 حٛـشٯ٠ش ٩ؿ٠ن حألدٛش ه٨٤خ ٩حٛزلغ ه٢ ٟشط٘ز٨ٰخ ٧٩ٮ ح٠ٛشكٜش حٛظٮ طغزْ حٛظلْٰٔ ٩ح٠ٛلخ٠ٗش " 
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ار١ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ٧٪ ُخطلش حالؿشحءحص ٩ ٧٪ ٟشكٜش أ٬ٛ٩ ط٨٠ذ حٛـشٯْ ٜٛظلْٰٔ ٩ح٠ٛلخ٠ٗش ، ٛزٖٛ ٯ٤ـ٪٭ 

و٠ٰٜخص حٛظٮ ٯٔ٪ٝ ر٨خ ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ُٮ ٧ز٥ ح٠ٛشكٜش ه٬ٜ أ٠٧ٰش ٓظ٪٫ رخ٤ٛلش ا٬ٛ حالؿشحءحص ٩حٛ

٧٘زح طزذأ اؿشحءحص حٛزلغ ٩حٛظٮ ٯ٘٪١ ٨ٛخ رخٛي حألػش ه٬ٜ طٰش٩سس حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ُٮ ٟشحك٨ٜخ ح٠ٛٔزٜش ، 

حٛظ٨٠ٰذ٭ اٟخ ر٤خء ه٬ٜ طو٠ٰٜخص ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش أ٩ طٜٔخثٰخ روذ حٛظ٪طٚ رش٘خٯش ٢ٟ ح٠ٛظؼشس أ٩ ٩شخٯش ُٮ 

 ػ٪م .ح٠ٛ٪

 ٯظٞ طٜٔٮ حٛش٘خٯخص ٩حٛ٪شخٯخص ربكذ٫ ؿشٯٔظ٢ٰ : 

 ه٢ ؿشٯْ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش  -

 ه٢ ؿشٯْ ح٠ٛظؼشس أ٩ حٛ٪حشٮ ٟزخششس  -

٩ُٮ ٗال حٛلخٛظ٢ٰ ٯخؼن ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٛظو٠ٰٜخص ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ُٮ حٰٛٔخٝ رؤرلخػ٨خ إلك٨خس حٛلٰٔٔش 

 اؿشحءحص . ٩ؿ٠ن حألدٛش ٩حالعظ٠خم ٛألشخخص ٩ٟخ ٯ٪حٗذ رٖٛ ٢ٟ

 اٌفمشح االوًٌ : رٍمٍ اٌشىبَبد ػٓ عشَك إٌُبثخ اٌؼبِخ 

٩ٗال ٠٨٤ٟخ ٨ٛخ آػخس ٓخ٣٪٣ٰش ه٬ٜ ٟغظ٪٫ ح٠ٛشحٗض حٛٔخ٣٪٣ٰش طخظَٜ حٛش٘خٯش ه٢ حٛ٪شخٯش ٢ٟ ٣٪حكٮ هذٯذس 

حٛز٭ ؿخٙ ٓخ٣٪١  5111ٛألؿشحٍ ، ٣خ٧ٰٖ ه٢ حٛظزٰٜي ه٢ حٛـشحثٞ حٛظٮ ٣لٞ ح٠ٛششم ٟٔظؼٰخط٦ ُٮ طوذٯٚ 

 غـشس حٛـ٤خثٰش .ح٠ٛ

 أوال : اٌشىبَخ 

٧ٮ اؿشحء ٓخ٣٪٣ٮ ٤ٟل٦ ح٠ٛششم ٠ٜٛظؼشس ٢ٟ حٛـشٯ٠ش أ٩ ٢ٟ ٯ٤٪د ه٦٤ ٯخ٪٦ٛ حٛظٔذٝ ا٬ٛ حٛغٜـخص ح٠ٛخظظش 

ٰٛز٨ٌٜخ ه٢ خزش ؿشٯ٠ش طوشع ٨ٛخ ، ٩ٓخ٣٪١ ح٠ٛغـشس ٛٞ ٯلذد ش٘ال ٟلذدح ٜٛش٘خٯش ُٔذ ط٘٪١ ٗظخرٰش أ٩ شِ٪ٯش 

أ١ ؿ٠ٰن ح٤ٰٛخرخص حٛوخٟش طظ٬ٜٔ حٛش٘خٯخص ٗظخرش ٩ال طظ٬ٜٔ حٛش٘خٯخص حٛشِ٪ٯش ،  حعظٔش ه٬ٜ اال أ١ حٛو٠ٚ حٛٔؼخثٮ

 ٩طظٜٔخ٧خ ربكذ٫ حٛـشّ حٛظخٰٛش  : 

 ٤ٟخ٩ٛش ٢ٟ ح٠ٛشظ٘ٮ ٟزخششس أ٩ ٣خثز٦ أ٩ دُخم  .1

 ه٢ ؿشٯْ حٛزشٯذ ح٠ٛؼ٠٪١ أ٩ حٛوخد٭ .5

 ه٢ ؿشٯْ حالكخٛش ٛالخظظخص ٢ٟ ٟل٠٘ش أخش٫  .1

 ه٢ ؿشٯْ حال٣ظذحد حٛـ٤خثٮ  .1

ٗخ١ ٟظذس طٜٔٮ حٛش٘خٯش ٯٔ٪ٝ ٠ٟؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش رِلظ٨خ ٩دسحعظ٨خ ٩حطخخر حالؿشحء ح٤٠ٛخعذ رشؤ٨٣خ ػٞ  ٠ِٰٗ٩خ

حٌٛشع ، ٩اكخٛش ٣غخش  ٯل٨ٰٜخ ه٬ٜ شوزش حٛش٘خٯخص ح٠ٛخظظش حٛظٮ طظ٪٬ٛ طغـ٨ٰٜخ ُٮ حٛغـالص ح٠ٛلذدس ٨ٛزح

٩ ٯ٪ٓو٨خ ٠ٟؼٚ ٠ٰٜخص ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ا٬ٛ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ح٠ٛخظظش ٟزٯٜش رظور٪حعـش عـالص حٛظذح٩ٙ ٨٤ٟخ 

٧زح ح٤ٛ٪م ٢ٟ حٛش٘خٯخص ٯغ٬٠ " حٛش٘خٯخص ح٠ٛشؿوٰش " أل٨٣خ ط٪ػن عِٜخ ٛذ٫ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش  ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش .

٩ٯظو٢ٰ ه٬ٜ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش حٛظٰٔذ ر٠خ ٩سد ٨ُٰخ ٢ٟ طو٠ٰٜخص رخظ٪ص حٛزلغ ٩حالعظـ٪حد ٩حٛظٔذٯٞ 

 طؤٟش ر٨خ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش .٩ًٰش٧خ ٢ٟ حالؿشحءحص حٛظٮ 

 صبُٔب : اٌىشبَخ 

أ٩ ر٪حعـش ح٨ٛخطَ ٯظذس ٢ٟ شخض ٓذ ٯ٘٪١ ٟوٜ٪ٟخ أ٩ ٟـ٨٪ال ٛٞ ٯظؼشس ٟزخششس ٢ٟ أ٩ ٗظخرٮ ٧٪ اخزخس شِ٪٭ 

٢ٟ ّ ٝ ؽ  ٩15ُٔخ ٠ٜٛخدس حٛـشٯ٠ش ٦٤٘ٛ ٯظذخٚ الرالى حٛـ٨خص ح٠ٛخظظش ر٪ٓ٪ه٨خ ، ٩ٓذ طظذس حٛ٪شخٯش ه٢ ؿ٨ش سع٠ٰش 

حسط٘خد ؿشٯ٠ش  ٬ٜ أ٦٣ " ٯـذ ه٬ٜ ٗٚ عٜـش ٤ٟظظزش ٩ه٬ٜ ٗٚ ٟ٪كَ رٜي ا٬ٛ ه٦٠ٜ أػ٤خء ٠ٟخسعش ٨ٟخ٦ٟحٛظٮ ط٤ض ه

أ١ ٯخزش رزٖٛ ُ٪سح ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ أ٩ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ٩أ١ ٯ٪ؿ٦ ا٦ٰٛ ؿ٠ٰن ٟخ ٯظوْٜ رخٛـشٯ٠ش ٢ٟ ٟوٜ٪ٟخص ٩ٟلخػش 

" ٯـذ ه٬ٜ ٗٚ ٢ٟ شخ٧ذ  11م ُٮ ح٠ٛخدس ح٠ٛشش رٗش٩٩٥ػخثْ " ٠ٗخ طظذس حٛ٪شخٯش ٢ٟ ؿ٨ش ًٰش سع٠ٰش ٧٩٪ ٟخ 
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ُبرح ٗخ٣ض حسط٘خد ؿشٯ٠ش ط٠ظ رخال٢ٟ حٛوخٝ أ٩ رلٰخس شخض أ٩ أٟ٪ح٦ٛ أ١ ٯزٜي حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٛ٘ٞ أ٩ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش " 

ٜٛششؿش حٛٔؼخثٰش رخٛزلغ حٟخ حرح ٗخ٣ض ٩شخٯش ٟ٘ظ٪رش أكخٙ ٣غخش ٢ٟ حٛ٪شخٯش شِ٪ٯش حطذس ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ أٟشح شِ٪ٯخ 

 ٯش ٟزٯٜش رظو٠ٰٜخط٦ ا٬ٛ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش الؿشحء رلغ ٩حٛظؤٗذ ٢ٟ ٟؼ٠٪١ حٛ٪شخٯش.حٛ٪شخ

 صبٌضب : اٌزجٍُغ 

ح٠ٛششم ٩سًزش ٦٤ٟ ُٮ ٟلخسرش حٛـشٯ٠ش شـن ه٬ٜ حٛظزٰٜي ه٢ ٣٪م خخص ٢ٟ حٛـشحثٞ طظ٠ؼٚ ُٮ : ؿشٯ٠ش حٛشش٪س ، 

٢ٟ ّ ٝ ؽ ،  115حثٞ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس حعظٌالٙ ح٤ِٛ٪ر ، حالخظالط ، حٛظزذٯذ ، حٌٛذس ، ًغٚ حالٟ٪حٙ ، حٛـش

 أ١ ٯـٜذ ٢ٟ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ حطخخر ٩حكذ أ٩ أٗؼش ٢ٟ حٛظذحرٰش حٛظخٰٛش : ٩ٯلْ ٠ٜٛزٜي 

 اخِخء ٧٪ٯش ح٠ٛزٜي ُٮ ح٠ٛلخػش ٩حٛ٪ػخثْ ح٠ٛظؤٜش رخٛٔؼٰش  -1

 طؼ٢ٰ٠ ٧٪ٯش ٟغظوخسس أ٩ ًٰش طلٰلش ٠ٜٛزٜي  -5

 ٢ ح٠ٛلخػش ٩حٛ٪ػخثْ هذٝ حالشخسس ا٬ٛ حٛو٤٪ح١ حٛلٰٔٔٮ ٠ٜٛزٜي ػ٠ -1

 حالشخسس ح٬ٛ ه٤٪ح١ حٓخٟظ٦ ٩ح٬ٛ ٟٔش حٛششؿش حٛٔؼخثٰش حٛظٮ طٞ ٨ُٰخ حالعظ٠خم ح٦ٰٛ -1

كظ٬ ٯظ٢٘٠ ٢ٟ حشوخس٧خ رخٛغشهش حٛ٘خُٰش ُٮ كخٛش طذس أ٭ طؼن س٢٧ حشخسط٦ س٠ٓخ ٧خطِٰخ خخطخ رخٛششؿش حٛٔؼخثٰش  -2

 سد ُوٚ ٯ٨ذد عالٟظ٦ 

 ثٜظ٦ ٢ٟ ؿشٍ حٛٔ٪س حٛو٠٪ٰٟش ط٪ُٰش حٛل٠خٯش حٛـغذٯش ٠ٜٛزٜي ٩أُشحد هخ -3

 ٩حٛلِخف ه٬ٜ عشٯش ٧٪ٯش ح٠ٛزٜي .حٛظ٠خط ح٠ٛزٜي حالعظ٠خم ا٦ٰٛ شخظٰخ ٢ٟ ؿشٍ ٠ٟؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش  -4

ُب٦٣ ٯظوشع الكذ٫ حٛؤ٪رخص ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ًٰش أ٦٣ ارح ٓخٝ ح٠ٛزٜي رخٛظزٰٜي رغ٪ء ٣ٰش ه٢ ٩ٓخثن ًٰش طلٰلش 

 ٪١ حٛـ٤خثٮ .٢ٟ ٟـ٠٪هش حٛٔخ٣ ٩141  132حِٛظ٢ٰٜ 

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : رٍمٍ اٌشىبَبد واٌىشبَبد ِجبششح 

ٯظٔذٝ ح٠ٛظؼشس ٟزخششس رش٘خٯش ا٬ٛ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ُٰظ٪ؿذ ه٬ٜ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ر٠ـشد ط٪ط٦ٜ ر٨خ اخزخس 

٢ٟ ٟخخِٛخص ٜٛٔخ٣٪١  ٠ٟؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش رخهظزخس٥ ػخرـخ عخٰٟخ ٜٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٩اكخؿظ٦ ه٠ٜخ ر٠خ كذع ُٮ دحثشس ٣ِ٪ر٥

، ٩ٓذ ٯظٞ حالخزخس ه٢ ؿشٯْ ح٨ٛخطَ ُظظخز ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش حٛـ٤خثٮ ُٰوـٮ ٧زح حالخٰش طو٠ٰٜخط٦ ٜٛؼخرؾ ٰٜٛٔخٝ رخ٠ٛـٜ٪د 

٩ٯ٘٪١ حٛؼخرؾ ٟٜضٟخ رخكظشحٝ طو٠ٰٜخص ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش طلض ؿخثٜش  ٩16  11حالؿشحء ح٤٠ٛخعذ ر٠خ طٔظؼ٦ٰ ح٠ٛخدط٢ٰ 

 ٣خ .حٛؤ٪رخص ح٠ٛٔشسس ٓخ٣٪

 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : اٌجذش اٌزّهُذٌ فٍ االدىاي اٌؼبدَخ 

٩ٛٞ ٯلذد ح٠ٛششم أ٭ شش٩ؽ خخطش ٠ٗخ ٧٪ حٛشؤ١ رخٛزلغ ُٮ كخٛش حٛظٜزظ ٠ٟخ ٯـو٦ٜ  ٩55  ٩45  51ط٤ل٦٠ ح٠ٛ٪حد 

 ُخٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٯظزـي رخظ٪طٰش اهـخث٦ ػ٠خ٣خص أٗزش ٜٛلٔ٪ّ ٩حٛلشٯخص ٩ك٠خٯش ح٠ٛشحٗض حٛٔخ٣٪٣ٰش ٛألؿشحٍ .

،  53اٟخ طٜٔخثٰخ ٩اٟخ رظو٠ٰٜخص ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٝطٔ٪ٝ رخٛظلشٯخص ُٮ ٟـخٙ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ُٮ حالك٪حٙ حٛوخدٯش 

طلض سٓخرش ٧ٞ ح٠ِٜٛ٘٪١ ٢ٟ ح٤ٛخكٰش حٛو٠ٰٜش رخٰٛٔخٝ رخالؿشحءحص ٩حٛظلشٯخص حٛالصٟش ُٮ ٧ز٥ ح٠ٛشكٜش ٩حٛؼزخؽ حٛوخدٯ٪١ 

٠خص ٢ٟ سإعخث٨ٞ أ٩ طٜٔخثٰخ ٧٘زح ٯظذخٜ٪١ ٜٛزلغ ه٢ حٛـشحثٞ ٩ طـ٠ٰن حالدٛش ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش حٛغخ٢ٰٟ اٟخ رظوٰٜ

 ٩طٜٔٮ حٛش٘خٯخص ٩حٛ٪شخٯخص ٢ٟ حٛـ٨٠٪س ٩حٰٛٔخٝ رخٛظلشٯخص ٟن طغخٰش حٛٔ٪س حٛو٠٪ٰٟش ه٤ذ حالٓظؼخء .

 اٌفمشح االوًٌ : االسزّبع ٌألعشاف 

هخث٦ ٠ٜٛؼ٪ٙ أٟخ٦ٟ ارح ٗخ١ حٛزلغ ٯ٤ظذ ه٬ٜ ٯزخشش حٛؼخرؾ رلؼ٦ حٛظ٨٠ٰذ٭ رخالعظ٠خم ا٬ٛ ح٠ٛشظ٘ٮ روذ حعظذ

ش٘خٯش ٟلخٛش ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش أ٩ حالعظ٠خم ا٦ٰٛ ٟزخششس ُٮ كخٛش حٛظٔذٝ رش٘خٯش ٟزخششس أٟخٝ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ، 

٩ٯوظزش ح٠ٛشظ٘ٮ حٛؼلٰش أ٩ٙ كٜٔش ُٮ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ٢ٟ خالٙ ادالث٦ ر٠ـ٠٪هش ٢ٟ ح٠ٛوٜ٪ٟخص طغخهذ 

 ٯغظ٠ن حٛؼخرؾ أٯؼخ ٠ٜٛظشك٢ٰ ا١ ٩ؿذ٩ح ُٮ ٟلخػش ٤ِٟظٜش ه٢ روؼ٨خ .ػٞ حٛؼخرؾ ُٮ رلؼ٦ 

٩حٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ حٛلٰٔٔش ٢٘ٛ ٧ز٥ حٌٛخٯش ٯـذ أ١ ٛظؼزض ٢ٟ حٛـشٯ٠ش حح٠ٛشظز٦ ر٦ ٟلخ٩ٛش حالعظ٠خم ا٬ٛ حٌٛخٯش ٢ٟ 

ح٥ ، طظلْٔ رخٛ٪عخثٚ ح٠ٛشش٩هش روٰذح ه٢ أ٭ طوزٯذ أ٩ ٟظ رخٛغالٟش حٛـغذٯش أ٩ حٛظوغَ أ٩ حٛو٤َ أ٩ حالٗش
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ر٠ـ٠٪هش ٢ٟ حٛؼ٠خ٣خص سطذ ه٬ٜ خش٨ٓخ آػخسح ٩ؿضحءحص ٛزٖٛ أكخؽ ح٠ٛششم حعظ٠خم حٛؼخرؾ ا٬ٛ ح٠ٛشظز٦ ر٦ 

 ٓذ طوظَ ربؿشحءحص حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ٣خ٧ٰٖ ه٢ اػخسس ٟغئ٩ٰٛش حٛؼخرؾ ٩ٯ٢٘٠ اؿ٠خ٨ٛخ ُٮ ٟخ ٯٜٮ : 

حالعظوخ٣ش ر٠ظشؿٞ ارح ٗخ١  ٤٧خٕ هذس ػ٠خ٣خص ٧٩ٮ شٰٜ٘خص ٯـذ حٛظٰٔذ ر٨خ ٢ٟ ر٨٤ٰخػ٠خ٣خص حالعظ٠خم :  -1

 ح٠ٛشظز٦ ال ٯظلذع ٌٛش حٛزٜذ أ٩ حالعظوخ٣ش رشخض خزٰش ُٮ كخٛش ٗخ١ أطٞ أ٩ أر٘ٞ .

طِخد٭ ح٣ظضحم حالهظشحٍ رخٛو٤َ أ٩ حالٗشح٥ : حالهظشحٍ أكذ ٩عخثٚ حالػزخص ُٮ ح٠ٛخدس حٛـ٤خثٰش ٩ٯخؼن ٜٛغٜـش  -5

ال ٯوظذ رؤ٭ حهظشحٍ ح٣ظضم طلض حٛو٤َ ٟن طوشٯغ أ١  561حٛظٔذٯشٯش ٛٔؼخس حٛل٘ٞ ٩ٓذ ٣ض ح٠ٛششم ُٮ ح٠ٛخدس 

 حٛؤ٪رخص ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ٓخ٣٪٣خ ، ٩ٓذ سطذ ح٠ٛششم ه٬ٜ حالخالٙ ر٨زح ح٠ٛٔظؼ٬ هذس آػخسٟشطز٦٘ ا٬ٛ 

 كْ ح٠ٛشظز٦ ٦ُٰ رـٜذ اؿشحء ُلض ؿزٮ ارح طوشع ٜٛظوزٯذ أٟخٝ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش أ٩ ُٮ حٛظلْٰٔ  -

 حٛو٤َ ٩حالٗشح٥ حعظزوخد أ٭ حهظشحٍ طزغ ح٣ظضحه٦ طلض  -

 ٟوخٓزش ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش حٛز٭ ح٣ظضه٦ طلض ٩ؿؤس حٛظوزٯذ ٟظ٬ ػزض رٖٛ  -

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : االػزمبي واٌزفزُش 

ه٬ٜ ٤ٟن دخ٪ٙ  ٧46٪ اؿشحء خـٰش ٩ٯذخٚ ػ٢٠ طالكٰخص حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٢٘ٛ ح٠ٛششم ٣ض ُٮ ح٠ٛخدس 

ُبرح ض ٩طظؼ٢٠ ٧ز٥ ح٠ٛ٪حُٔش طظشٯلخ ٟ٘ظ٪رخ رخؾ حٰٛذ ح٤٠ٛخصٙ ٩طِظٰش٨خ د١٩ ٟ٪حُٔش طشٯلش ٢ٟ طخكذ حٛزٰ

، أٟخ ارح طوْٜ حألٟش رـشٯ٠ش اس٧خرٰش ٩حٟظ٤ن حٛشخض ه٢ ٗخ١ ال ٯوشٍ حٛ٘ظخرش ٯشخس ا٬ٛ رٖٛ ُٮ ح٠ٛلؼش 

حهـخء ٟ٪حُٔظ٦ رظِظٰش حٛزٰض ٢٘٠ُٰ اؿشحإ٥ ربر١ ٗظخرٮ ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش رلؼ٪س حٛشخض ح٠ٛو٤ٮ رخالٟش ٩ُٮ 

ػخرؾ حٛششؿش حٛخخػو٢ٰ ٛغٜـش ٢ٟ ًٰش شخ٧ذٯ٢ أ٩ طوزس كؼ٪س٥ ٯ٘٪١ رلؼ٪س شخظ٢ٰ  كخٛش حٟظ٤خه٦

ح٠ٛو٢ٰٰ٤ ط٪ؿذ ه٬ٜ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش اؿشحء ه٠ٰٜخص حٛظِظٰش رلؼ٪س حالشخخص  26ُخ٠ٛخدس . حٛٔؼخثٰش 

ٙ ٤٨ٟٮ ٩ٯلشس ٩حطخخر ؿ٠ٰن حٛظذحرٰش حِٰٜٛ٘ش رخكظشحٝ حٛغش ح٤٨٠ٛٮ ارح أؿش٭ حٛظِظٰش ُٮ أٟخ٢ٗ ٟوذس العظو٠خ

طِظٰش أٟخ٢ٗ ر٨خ ٣غخء ح٣ظذد حٛؼخرؾ حٟشأس ٟن ػش٩سس اشوخس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش . ٩ُٮ كخٛش حٛؼخرؾ ٟلؼشح رزٖٛ 

 ٛلؼ٪س٥ .

ُخثذس ٢ٟ كٰغ اٟذحد٥ ر٠وٜ٪ٟخص ٠ٗخ ٯ٢٘٠ ٛؼخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش أ١ ٯغظذهٮ أ٭ شخض ارح طز٢ٰ أ١ ٛغ٠خه٦ 

ـ٪صس ، ٩ٓذ ٯش٦٠ً ه٬ٜ رٖٛ ربر١ ٟ٘ظ٪د ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩ٯظٞ ط٪ٰٓن ك٪ٙ حالُوخٙ أ٩ حالشٰخء أ٩ حٛ٪ػخثْ  ح٠ٛل

ٟلخػش ه٠ٰٜخص حٛظِظٰش ٩حٛلـض ٢ٟ ؿشٍ حالشخخص حٛز٭ أؿش٭ حٛظِظٰش ر٤٠خص٨ٛٞ أ٩ ٢ٟ ٯ٠ؼ٨ٜٞ أ٩ حٛشخ٧ذٯ٢ 

حٛز٭ حٛ٪ٓض حٛٔخ٣٪٣ٮ  35. ٩ٓذ كذدص ح٠ٛخدس أ٩ ٯشخس ا٬ٛ حٟظ٤خه٨ٞ ه٢ حٛظ٪ٰٓن ٩حالرظخٝ أ٩ طوزس٥ ُٮ ح٠ٛلؼش 

رؤٟخ٢ٗ ط٠خسط أ٣شـش ٰٰٜٛش رِٰٰ٘ش ٰٛال ٟخ ٛٞ ٯظوْٜ حألٟش  6طزخكخ ٩ ٓزٚ  3ٯـش٭ حٛظِظٰش دحخ٦ٜ أ٭ ٟخ ر٢ٰ 

ٟوظخدس ٠ٗخ ٯ٢٘٠ اؿشحء ه٠ٰٜش حٛظِظٰش روذ خش٩ؽ حٛ٪ٓض حٛٔخ٣٪٣ٮ ارح ٗخ١ ٓذ ششم ٨ُٰخ خالٙ حٛ٪ٓض حٛٔخ٣٪٣ٮ ، 

 ٩31  ٩31  26حكظشحٝ حإلؿشحءحص ح٠ٛٔشسس ُٮ ح٠ٛ٪حد ُٔذ أؿزشص ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ه٬ٜ  31أٟخ ح٠ٛخدس 

٩ٓذ سطذ ح٠ٛششم حٛزـال١ ه٬ٜ ٗٚ طلض ؿخثٜش رـال١ حالؿشحءحص ٩ٟخ ٓذ ٯظشطذ ه٨٤خ ٢ٟ اؿشحءحص الكٔش ، 

اؿشحء ٯؤٟش ر٦ ٓخ٣٪١ ح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش ٩ٛٞ ٯؼزض ا٣ـخص٥ ه٬ٜ حٛ٪ؿ٦ ح٠ٛـٜ٪د ، ٠ٗخ أ٦٣ سطذ ه٬ٜ ٗٚ ٓخع أ٩ 

ُٮ ًٰش ٚ عٜـش أ٩ سؿٚ ٓ٪س ه٠٪ٰٟش ٯذخٚ ٟغ٤٘خ ألكذ حالشخخص د١٩ ار٦٣ ٩سػخ٥ ٟ٪كَ ه٠٪ٟٮ أ٩ سؿ

 حالك٪حٙ حٛظٮ ٓشس٧خ حٛٔخ٣٪١ هٔ٪رش كزغٰش .
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 اٌجبة اٌضبٍٔ : إٌُبثخ اٌؼبِخ

ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٧ٰجش ٓؼخثٰش ٢ٟ ٣٪م خخص ٩طغ٬٠ رخٛٔؼخء حٛ٪حَٓ ، ٩ارح ٗخ١ حٛزوغ ال ٯظِْ ُٮ ٩ط٨ِخ ر٨ز٥ 

٢ٟ ّ ٝ ؽ  5ُٮ حٛذه٪٫ ٩حٛـشٍ ال ٯ٘٪١ خظ٠خ ٩ ك٠٘خ ُٮ ٣ِظ حٛ٪ٓض اال أ١ حِٛظٚ  حٛظِش ٗ٪٨٣خ ؿشُخ

عخرٔخ ٗخ٣ض ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش طَٔ ٗـشٍ هخد٭ ر٢ٰ ٯذ٭ حٛٔؼخء ه٬ٜ ٓذٝ ح٠ٛغخ٩حس ٯٔشس ٨ٛخ ٧ز٥ حٛظِش رظشحكش ، 

 روذس حٟظٰخصحص .ٟن ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ٩ ػٞ ٗخ٣ض طغ٠ٰظ٨خ رخٛٔؼخء حٛ٪حَٓ ٢٘ٛ روذ رٖٛ طٌٰش حٛ٪ػن ٩أطزلض طظ٠ظن 

ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ؿشٍ أطٜٮ ُٮ حٛٔؼخٯخ حٛضؿشٯش ٯظو٢ٰ كؼ٪س٧خ ه٤ذ ح٤٠ٛخٓشش ٩ه٤ذ طذ٩س حٛل٘ٞ ، ٠ٗخ طذخٚ 

ُٮ طؤَٰٛ ٩طشٰ٘ٚ ح٠ٛل٠٘ش رلٰغ ٯـذ أ١ ٯ٪ؿذ ُٮ حٛل٘ٞ ٟخ ٯذٙ ه٬ٜ كؼ٪س ٠ٟؼ٨ٜخ ٩ال ٯ٘ظ٬ِ رخٛٔ٪ٙ أ٦٣ 

ُٮ حٛٔؼخٯخ ح٠ٛذ٣ٰش ٨ُٮ ؿشٍ ٤ٟؼٞ ٩ال ط٘٪١ ؿشُخ  ٗخ١ كخػشح رٚ ٯـذ رٗش حعٞ ٠ٟؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ، أٟخ

ٟشحٓزش عٰش حٛٔؼٰش ُٮ ؿ٠ٰن ح٠ٛشحكٚ ٩ح٠ٛـخٛزش أطٰٜخ اال ُٮ كخالص ٣خدسس ، ٩ط٘٪١ ٠٨ٟظ٨خ ُٮ حٛٔؼخٯخ ح٠ٛذ٣ٰش 

 .رظـزْٰ حٛٔخ٣٪١ ٩حٛغ٨ش ه٬ٜ ط٤ِٰز حٛٔشحسحص حٛظٮ طظذس٧خ ح٠ٛلخٗٞ 

ح٠ٛششم ُٮ ّ ٝ ؽ طلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش رشؤ١ حٛـشحثٞ حٛظٮ  طوظزش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش حٛغٜـش حٛظٮ أ٩ٗٚ ا٨ٰٛخ

طلخٙ ه٨ٰٜخ ، ٤ٟ٩ل٨خ حٛوذٯذ ٢ٟ حٛ٪عخثٚ حالؿشحثٰش ُٮ عزٰٚ رٖٛ ، ٩ سطذ ه٨ٰٜخ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالػخس حٛٔخ٣٪٣ٰش 

 خظ٪طخ ُٮ ٟخ ٯظوْٜ رظَٰٰ٘ حٛذه٪٫ حٛـشٰٟش ٩ؿشٯٔش اكخٛظ٨خ ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ًشُش حٛظلْٰٔ .

حٛوخٟش رلْ آخٟش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ، ٩ٟظخروظ٨خ ُٮ ٗٚ ٟشحكٚ حٛخظ٪ٟش حٛـ٤خثٰش رخهظزخس٧خ  ط٤ِشد ح٤ٰٛخرش

حٛـشٍ حٛشثٰغٮ ٩حألعخعٮ ٩حألطٰٚ حٛز٭ ٯ٠ٜٖ كْ ح٠ٛـخٛزش رظ٪ٰٓن حٛـضحء ه٬ٜ ح٠ٛشظز٦ ٦ُٰ رخعٞ ح٠ٛـظ٠ن 

حٛوخٟش ٟشٗضح ٠٨ٟخ ُٮ  ، ٩رزٖٛ ر٪أ ح٠ٛششم ح٤ٰٛخرشحٛز٭ ط٤٪د ه٦٤ ُٮ ط٪ٰٓن حٛـضحء ه٬ٜ ٤ٟظ٨٘ٮ حٛٔخ٣٪١ 

٩ خ٪٨ٛخ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالخظظخطخص ، روؼ٨خ ٟ٘خُلش حٛـشٯ٠ش ، رخهظزخس٧خ ؿشُخ أطٰٜخ ُٮ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش 

٣لشح ٠ٛـ٠٪هش ٢ٟ حٛلش٩ٍ ٢ٟ ر٨٤ٰخ رؾء ٤ٟق ٨ٛخ أل٩ٙ ٟشس ٗخ١ ٟ٪ؿ٪دح ُٮ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛٔذٯ٠ش ٩حٛزوغ حالخش 

٨ٛخ ضحٯذ ٟوذالص حٛـشٯ٠ش ٩ك٨٪س أ٣٪حم ؿذٯذس ٢ٟ حٛـشحثٞ حالؿشحءحص ٩ؿ٪ٙ آؿخ٨ٛخ ٩ هذٝ ُوخٰٛظ٨خ ٩ٗزح ط

 حسطزخؽ رخٛظٔذٝ حٛظ٤٘٪ٛ٪ؿٮ ٩حالؿظ٠خهٮ ٩حالٓظظخد٭ ٩طشحٗٞ حٛٔؼخٯخ حٛـ٤خثٰش ح٠ٛوش٩ػش ه٬ٜ حٛٔؼخء حٛـ٤خثٮ .

٧ز٥ حٛ٪كخثَ ح٤٠ٛ٪ؿش رـ٨خص ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش طظٞ ٠ٟخسعظ٨خ هزش ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالؿشحءحص ح٠ٛغـشٯش حٛظٮ ط٤لٞ 

٧ز٥ ح٠ٛغخؿش ٩حالؿشحءحص حٛٔؼخثٰش ٟن حكظشحٝ حخظظخط٨خ ح٤ٛ٪هٮ ٩ح٠ٛلٜٮ ، ش طلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ِٰٰٗ

أ٬ٛ٩ ٛز٤خص ح٠ٛلخ٠ٗش حٛوخدٛش ، ٛزٖٛ ٠ُئعغش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش طٔ٪ٝ رؤد٩حس ٟشٗضٯش ُٮ طـزْٰ ٩ط٤ضٯٚ ٓخ٣٪١ طش٘ٚ 

ٯٔ٪ٝ ر٨خ ٓؼخس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ؿش ه٢ ؿشٯْ ٠ٟخسعظ٨خ ر٠ـ٠٪هش ٢ٟ حالؿشحءحص ٩ح٠ٛغخح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش 

 ٩ٯغخهذ٧ٞ ُٮ رٖٛ ٟ٪كِ٪١ ادحسٯ٪١ ٯ٤ظ٠٪١ ٨ٰٛجش ٗظخرش حٛؼزؾ .

 اٌفظً األوي : ئجشاءاد وِسبعش رذشَه اٌذػىي اٌؼّىُِخ 

، ٧٘زح ٠ٟخسعش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش طظـٜذ حكظشحٝ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالؿشحءحص حٛظٮ ٓذ طخظَٜ رخخظالٍ حٛـشٯ٠ش 

ر٠ـ٠٪هش ٢ٟ ح٨٠ٛخٝ ٩حالخظظخطخص حٛظٮ خ٪٨ٛخ ٨ٛخ ح٠ٛششم ٩طذخٚ ُٮ اؿخس طؤؿٰش ٩ طؼـٜن ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش 

 ٩حطخخر حٛٔشحس ح٤٠ٛخعذ رشؤ٨٣خ . طَٰٰ٘ حالُوخٙ

 اٌّجذش األوي : اٌجهبد األطٍُخ فٍ ِّبسسخ اٌذػىي اٌؼّىُِخ 

، حٛو٠٪ٰٟش أٟخٝ حٛٔؼخء ح٤ٰٛخرش ٧ٮ ح٠٠ٛؼٚ حٛ٪كٰذ ٠ٜٛـظ٠ن ، ٨ُٮ رزٖٛ حٛـ٨خص حألطٰٚ حٛز٭ ٯزذأ ر٤شش حٛذه٪٫ 

٩ال ٣زخٛي ارح ٤ٜٓخ رؤ١ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٧ٮ حٛظٮ طغظل٪ر ه٬ٜ ٟولٞ ح٠ٛشحكٚ حالؿشحثٰش حٛظٮ طٔـو٨خ حٛذه٪٫ 

٨خ ٩ ٟشحٓزظ٨خ ٩ حٛو٠٪ٰٟش ٤ٟز ٩الدط٨خ ا٬ٛ طذ٩س حٛل٘ٞ ح٨٤ٛخثٮ رٚ ا٬ٛ ط٤ِٰز٧خ ، ٨ُٮ حٛظٮ طٔ٪ٝ رظلشٯ٘

ٔش ر٨خ ، ٨ُٮ طظخكذ رٚ ٩طغٰـش ه٬ٜ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٤ٟز اػخسط٨خ ٠ٟخسعظ٨خ ٩ط٤ِٰز ٟخظَٜ حٛـضحءحص ح٠ٛظوٜ

 ا٬ٛ ٨٣خٯظ٨خ .



19 
 

 اٌّغٍت األوي : رٕظُُ إٌُبثخ اٌؼبِخ 

ػٞ ر٠ل٠٘ش ح٤ٛٔغ ػٞ رخ٠ٛلخٗٞ ح٠ٛظخظظش ػٞ  حإلعظج٤خ٣ٍَٔ أ٩ال ه٬ٜ طشٰٗزظ٨خ رخ٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش ػٞ ر٠لخٗٞ 

 ذ٫ ٓؼخس حٛل٘ٞ.٣ز٢ٰ طغٜغ٨ٜخ حالدحس٭ حٛز٭ ٯخظَٜ ه٢ ٣لٰش٥ ٛ

 اٌفمشح االوًٌ : عجُؼخ إٌُبثخ اٌؼبِخ ثبٌّذبوُ االثزذائُخ 

 ٢ٟ :  1641ٯ٪ٰٛ٪ص  12طظؤَٛ ح٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش كغذ ك٨ٰش حٛظ٤لٰٞ حٛٔؼخثٮ ٛـ 

 سثٰظ ٩ٓؼخس ٩ٓؼخس ٣٪حد  -

 ٟظٜلش ٗظخرش حٛؼزؾ  -

 ٣ٰخرش هخٟش طظ٘٪١ ٢ٟ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٣٩خثز٦ أ٩ هذس ٣٪حد  -

 خرش حٛوخٟش ٟظٜلش ٗظخرش ٤ٰٜٛ -

٢ٟ ّ ٝ ؽ أ١ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش طظ٘٪١ ٢ٟ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٣٩خثذ ٦ٛ أ٩  ٩16ٓذ ؿخء ُٮ ح٠ٛخدس 

ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش ح٠ٛو٢ٰ ر٨خ ، ٠ٗخ طؼٞ ٟظٜلش ٯشأع٨خ هذس ٣٪حد ٯخؼو٪١ ٠ٛشحٓزظ٦ ٩اششح٦ُ ُٮ دحثشس ٣ِ٪ر 

٢ٰ ادحسٯ٢ٰ ٯٔ٪ٟ٪١ رظظشٯَ ٟخظَٜ اؿشحءحص ٧ز٥ ح٠ٛئعغش ا٬ٛ سثٰظ ٟظٜلش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩طظ٘٪١ ٢ٟ ٟ٪كِ

 ؿخ٣ذ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٣٩٪حر٦ .

  اإلسزئٕبفاٌفمشح اٌضبُٔخ : عجُؼخ إٌُبثخ اٌؼبِخ ثّذبوُ 

٩ٯغخهذ٥ ٟـ٠٪هش ٢ٟ ح٤ٛ٪حد ٯخؼو٪١  حإلعظج٤خٍٯوظزش حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ سثٰغخ ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش ٛذ٫ ٟلخٗٞ 

حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ  حخظظخطخص ح٤٠ٛخؿش رخٛ٪ٰٗٚ 16٪٦٣ ُٮ كخٛش ًٰخر٦ . ٩ ٓذ كذدص ح٠ٛخدس الششح٦ُ ٩ٟشحٓزظ٦ ٩ٯخِٜ

 . حإلعظج٤خٍر٠ل٠٘ش 

 اٌفمشح اٌضبٌضخ : عجُؼخ إٌُبثخ اٌؼبِخ ٌذي ِذىّخ إٌمض 

٩ ٟلخٟ٪١ هخٟ٪١ رخهظزخس٧ٞ ٣٪حر٦ ٩ٯخؼو٪١ الششح٦ُ ٩ٟشحٓزظ٦ ، طظ٘٪١ ٟل٠٘ش ٯ٠ؼ٨ٜخ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ 

ًشٍ ٩ كؼ٪س ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش رـ٠ٰن ؿٜغخط٨خ اؿزخس٭ ه٬ٜ خالٍ ٟخ ٧٪ ه٦ٰٜ حألٟش رخ٤ٰٛخرش  3ح٤ٛٔغ ٢ٟ 

 .  حإلعظج٤خٍحٛوخٟش ٛذ٫ ح٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش ٩ٟلخٗٞ 

طـذس حالشخسس ا٬ٛ أ١ أهؼخء ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٯخؼو٪١ ٛغٜـش سإعخث٨ٞ حٛٔؼخث٢ٰٰ حٛظغٜغ٢ٰٰٜ ٩ٯظٰٔذ١٩ رظو٠ٰٜخط٨ٞ  

ُٮ ك٢ٰ ٯ٠خسط حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ عٜـظ٦ ه٬ٜ  16ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛخدس عٜـظ٦ حٛشثخعٰش ه٬ٜ ٣٪حر٦ ُ٪ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٯ٠خسط 

حٛوخٟش حٛظخرو٢ٰ ٛذحثشس ٣ِ٪ر٥ ، ٩حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٛذ٫ ٟل٠٘ش ح٤ٛٔغ ٦ٛ عٜـش ه٬ٜ أهؼخء ح٤ٰٛخرش ؿ٠ٰن ٓؼخس ح٤ٰٛخرش 

٠ٰن حٛ٪ٗالء حٛوخ٢ٰٟ ٠ٜٜٖٛ ٩ ر٠ل٠٘ش ح٤ٛٔغ ٠ٗخ ٦ٛ عٜـش ط٪ؿ٦ٰ حٛظو٠ٰٜخص ح٠ٛزخششس ٩ح٠ٛالكلخص ا٬ٛ ؿحٛوخٟش 

 رـ٠ٰن ٟلخٗٞ ح٠٠ٜٛ٘ش .٩ٗالء ح٠ٜٖٛ 

 اٌفمشح اٌشاثؼخ : عجُؼخ إٌُبثخ اٌؼبِخ أِبَ ثبلٍ اٌّذبوُ 

٩ ٟ٘خ٨٣خ حٛـزٰوٮ ٧٪ حالخظظخص حألطٰٚ ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش ٧٪ طلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٩ٟ٘خُلش حٛـشٯ٠ش ، 

٬ٜ ػش٩سس ط٪حؿذ٧خ ر٠لخٗٞ أخش٫ ظخطخص حعظؼ٤خثٰش ٣٩ض هح٠ٛلخٗٞ حٛوخدٯش ، ٢٘ٛ ح٠ٛششم حع٤ذ ا٨ٰٛخ حخظ

 ًٰش صؿشٯش أل٧ذحٍ طظوْٜ رخٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٩ٓذ ال طظوْٜ ر٨خ .

 أوال : عجُؼخ إٌُبثخ اٌؼبِخ أِبَ اٌّذبوُ اٌزجبسَخ 

خ٣٪ٯخ ٢ٟ ٓخ٣٪١ اكذحع ح٠ٛلخٗٞ حٛظـخسٯش ، ٢٘ٛ ٯز٬ٔ د٩س٧خ ػ 5طٞ حهظ٠خد٧خ رخ٠ٛلخٗٞ حٛظـخسٯش ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

 ر٨زح ح٤ٛ٪م ٢ٟ ح٠ٛلخٗٞ ٩ال ٯش٬ٓ ا٬ٛ ٟغظ٪٫ د٩س٧خ رخ٠ٛلخٗٞ حٛوخدٯش .
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 صبُٔب : عجُؼخ إٌُبثخ اٌؼبِخ أِبَ اٌّذبوُ االداسَخ 

ال طوشٍ ح٠ٛلخٗٞ حالدحسٯش ُٮ طخ٨ِٰٛخ أ٭ ٩ؿ٪د ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش ، ٩ٯوظزش سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش حالدحسٯش ِٟ٪ػخ ٰٟٜ٘خ 

زح ح٠ِٛ٪ع ح٠ٜٛ٘ٮ ٟٔخٝ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش أل١ د٩س٥ ٯٔظظش ُٔؾ ه٬ٜ حٛذُخم ه٢ ٜٛذُخم ه٢ حٛٔخ٣٪١ ، ٩ال ٯٔ٪ٝ ٧

 ٩ ٟٜظ٠غخط٦ حٛ٘ظخرٰش .حٛلْ ٩حٛٔخ٣٪١ ٢ٟ خالٙ حالدالء رآسحث٦ حٛشِ٪ٯش 

 صبٌضب : عجُؼخ إٌُبثخ اٌؼبِخ أِبَ اٌّذبوُ االسزضٕبئُخ 

٤ٰخرش حٛوخٟش ُٮ ٧ز٥ ح٠ٛلخٗٞ رؤد٩حس ، كٰغ طؼـٜن حٛطظ٠ؼٚ ُٮ ح٠ٛل٠٘ش حٛوغ٘شٯش ٩ح٠ٛـٜظ حاله٬ٜ ٜٛلغخرخص 

٢ٟ ٓخ٣٪١  ٩51  51ؿزٔخ ِٜٛظ٢ٰٜ  ٠٨ٟش ، ُخٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ٛذ٫ ح٠ٛل٠٘ش حٛوغ٘شٯش ٯ٠ؼٚ ٤ٟذ٩د حٛل٘٪ٟش

حٛوذٙ حٛوغ٘ش٭ ، أٟخ رخ٤ٛغزش ٠ٜٛـٜظ حاله٬ٜ ٜٛلغخرخص ُظ٠ؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش رخ٠ٛلخٗٞ ح٠ٛخٰٛش ُٮ شخض ٩ٰٗٚ 

أ١ ٯ٤٪د ه٦٤ أكذ ٣٪حر٦ رظٔذٯٞ ٟغظ٤ظـخط٦ ٩ٟٜظ٠غخط٦ ه٬ٜ ٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩ٯـ٪ص ٦ٛ ح٠ٜٖٛ حٛز٭ ٯ٠خسط ٨ٟخٝ ح

 ٟغظ٪٫ ح٠ٛـخٛظ حٛـ٨٪ٯش ٜٛلغخرخص .

 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : ُِّضاد وِجبدب إٌُبثخ اٌؼبِخ 

عغش ٠ٟخ ؿوٚ ٧ز٥ ح٠ٛئ٣لشح ٜٛـزٰوش حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩حالدحسٯش ٛـ٨خص ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش حٛظٮ طظغٞ رـخرن حعظوـخٛٮ ٩ُ٪س٭ 

 طظغٞ رزوغ حٛخظخثض ٨٤ٟخ ٟخ ٯظوْٜ رخ٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٨٤ٟ٩خ ٟخ ٯ٤ظشٍ ألهؼخث٨خ ٩طظ٠ؼٚ ُٮ ٟخ ٯٜٮ : 

 حٛظغٜغٚ حٛشثخعٮ -1

 ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ؿشٍ حطٜٮ ُٮ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش  -5

 ٩كذس ٓؼخس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش  -1

 حعظٔالٰٛش أهؼخء ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش  -1

 هذٝ ٟغئ٩ٰٛش أهؼخء ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش -2

 ش طـشٯق أهؼخء ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش هذٝ ٓخرٰٜ -3

 اٌفمشح االوًٌ : اٌزسٍسً اٌشئبسٍ

ه٬ٜ سأط ٟئعغش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩صٯش حٛوذٙ ٩حٛلشٯخص ٟش٩سح رخٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٛذ٫ ٟل٠٘ش ح٤ٛٔغ ا٬ٛ حٛ٪ٗالء 

ح٠ٛخدس ُخٛظو٠ٰٜخص حٛظخدسس ٩ُْ ٩ح٣ظ٨خء ر٪ٗالء ح٠ٜٖٛ ٛذ٫ ح٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش ،  حإلعظج٤خٍحٛوخٟ٪١ ٛذ٫ ٟلخٗٞ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ ح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش ٯـذ أ١ طظغٞ رخٛ٘ظخرش ارح طذسص ٢ٟ ٩صٯش حٛوذٙ ٩حٛلشٯخص ٩طظوْٜ رظـزْٰ  21

٠ٗخ أ١ ٓؼخس حٛغٰخعش حٛـ٤خثٰش أ٩ ط٘٪١ هزخسس ه٢ أٟش رخ٠ٛظخروش أ٩ أٟش رظٔذٯٞ ٟٜظ٠غخص ٟو٤ٰش ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش ، 

٠ٰٜخص ٗظخرٰش رٚ أ١ ح٠٠ٛخسعش طئد٭ ا٬ٛ أ١ ١ أ٭ طوح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٯخؼو٪١ ٛغٜـش سثٰغ٨ٞ ٩ٛٞ ٯشظشؽ حٛٔخ٣٪

ٯ٠خسط حٛشثٰظ طو٠ٰٜخط٦ رِٰٰ٘ش شِ٪ٯش ٩طش٠ٚ ٧ز٥ حٛظو٠ٰٜخص ٟخظَٜ حالؿشحءحص حٛظٮ ٯؼـٜن ر٨خ ؿ٨خص ح٤ٰٛخرش 

 حٛوخٟش .

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : إٌُبثخ اٌؼبِخ عشف أطٍٍ فٍ اٌذػىي اٌؼّىُِخ 

حٛضؿشٯش ، ٩ٯز٬ٔ حٛذ٩س حألطٰٚ ٨ٛخ ٧٪ آخٟش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش  ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ط٠ؼٚ ح٠ٛـظ٠ن أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ

٢ٟ ّ ٝ ؽ . ٠ُـشد اػخسس حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش طظزق ح٤ٰٛخرش  ٠ٟ٩13خسعش اؿشحءحط٨خ ٠ٗخ طشٰش ا٬ٛ رٖٛ ح٠ٛخدس 

ٟن اٛضح٨ٟخ رظظزن ؿ٠ٰن خـ٪حط٨خ ٩ٟشحك٨ٜخ حالؿشحثٰش ٠ٗخ ٯ٤٠ن ه٨ٰٜخ حٛظخٜٮ ه٢ حٛوخٟش ؿشُخ أطٰٜخ ٨ُٰخ ، 

ظخروظ٨خ كظ٬ ٩ٛ٪ أ١ ح٠ٛشظ٘ٮ ط٤خصٙ ه٢ ٟـخٛز٦ ح٠ٛذ٣ٰش أل١ حٛـشٯ٠ش طغزذ حػـشحرخ حؿظ٠خهٰخ ٩عٜـش حٛؤخد ٟ

 خخطش كذد٧خ حٛٔخ٣٪١ .اال ُٮ كخٛش حٛز٭ ط٠ؼ٦ٜ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ط٤ظٔٚ ا٬ٛ ح٠ٛـظ٠ن 
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ح٠ٛل٠٘ش حٛضؿشٯش  ٩ه٦ٰٜ كؼ٪س ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩حؿذ ُٮ ؿ٠ٰن اؿشحءحص ح٠ٛلخ٠ٗش رخهظزخس٧خ ؿضءح ٢ٟ طشٰٜ٘ش 

ٛظز٢ٰ ِٰٰٗش ط٠ؼٰٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ، ُبرح كذع ٟخ٣ن ٛ٪ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٯخ٦ِٜ ٣خثز٦ ، ٩ارح طوذد ح٤ٛ٪حد  ٩13طذخٜض ح٠ٛخدس 

ٯخ٦ِٜ ح٤ٛخثذ ح٠ٛو٢ٰ ٢ٟ ٓز٦ٜ ٩ارح طٌٰذ ؿ٠ٰن ٠ٟؼٜٮ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ُخٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٯ٤ظذد أكذ ٣٪حر٦ أ٩ أكذ ٓؼخس 

ٰٛٔ٪ٝ رـ٠ٰن حخظظخطخص ٠ٟؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ه٬ٜ أ١ ٯخزش  حإلعظج٤خٍحٛٔؼخثٰش ٠ٛل٠٘ش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش رخٛذحثشس 

٩صٯش حٛوذٙ ٩حٛلشٯخص رزٖٛ ُ٪سح ، ٩ٓذ دأد حٛو٠ٚ حٛٔؼخثٮ ه٬ٜ رٗش حعٞ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ُٮ حالك٘خٝ حٛظخدسس 

 غخ حالك٘خٝ .ُٮ حٛذهخ٫٩ حٛضؿشٯش سًٞ أ٨٣خ ال طشخسٕ ُٮ ح٠ٛذح٩الص ٩ال ط٪ٓن ٟن ٧ٰؤس حٛل٘ٞ ُٮ ٣

 اٌفمشح اٌضبٌضخ : ِجذأ اٌىدذح 

أ٭ أ١ ٓؼخس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٯخؼو٪١ ٤ٛلخٝ حٛظغٜغٚ حالدحس٭ ٩حٛشثخعٮ حٛز٭ ٯِشع ه٬ٜ ح٠ٛشإ٩ط حٛخؼ٪م 

ال طٔزٚ حٛظـضثش ٩أ١ ؿ٠ٰن أهؼخث٨خ ه٬ٜ ٟغظ٪٫ ٛظو٠ٰٜخص سثٰغ٦ ، ٯو٤ٮ رٖٛ أ١ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٧ٰجش ٩حكذس 

٨ٰخ ٗٚ ٩حكذ ٨ُٰٞ ٯ٦٤٘٠ ٟزخششس اؿشحءحص حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ، ٩ٗٚ اؿشحء ٯظخز٥ أكذ ح٠ٛل٠٘ش حٛظٮ ٯ٤ظ٠٪١ اٛ

، ٩ال ٯ٢٘٠ حٟظ٤خم أكذ ح٤ٛ٪حد ه٢ حٰٛٔخٝ ربكذ٫ ٓؼخط٨خ ٯ٠٘ٚ حالؿشحءحص حٛغخرٔش ٩ٯ٘٪١ طلٰلخ ٤ٟ٩ظـخ ٱػخس٥ 

١ ٓؼخس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش حالؿشحءحص رذه٪٫ أ١ ًٰش٥ ٧٪ حٛز٭ ٓخٝ ربؿشحء عخرْ ٩اال طوشع ٠ٜٛغخثٜش حٛظؤدٯزٰش أل

٨ُٞ ٯ٠ؼٜ٪٨٣خ ٩أه٠خ٨ٛٞ طظٞ رخع٨٠خ ٩ٛلغخر٨خ ، ٩٩كذس ٰٛغض ٨ٛٞ شخظٰش ٟغظٜٔش ه٢ ح٨ٰٛؤس حٛظٮ ٯ٤ظ٠٪١ ا٨ٰٛخ 

 ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٟشش٩ؿش ر٪ؿ٪د حٛظٰٔذ رٔ٪حهذ حالخظظخص.

 اٌفمشح اٌشاثؼخ : االسزمالٌُخ 

خظ٪ٝ ٩ٟل٠٘ش ٩ ٟخظَٜ حالدحسحص ، ٨ُٮ ٟغظٜٔش  طظـغذ ُٮ كٰخد٧خ حٛظخٝ ه٢ ٗٚ أؿشحٍ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٢ٟ

٨ُٮ طغظو٠ٚ عٜـش ٟالث٠ظ٨خ كشطخ ه٬ٜ طلْٰٔ حٛوذحٛش ٩ط٪خٰخ ٠ٛظٜلش ح٠ٛـظ٠ن د١٩ ٟلخرخس أ٭ ه٢ ح٠ٛشظ٘ٮ 

رزغؾ ؿشٍ ، أٟخ حعظٔال٨ٛخ ه٢ ح٠ٛل٠٘ش ُٰظؼق رٖٛ ٢ٟ خالٙ ح٣ِشحد ٠ٟؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش خالٙ ح٠ٛلخ٠ٗش 

ك٨خ ٩ٟلخ٩ٛش ا٤ٓخم ح٠ٛل٠٘ش ر٨خ ُٮ كٰخد طخٝ ٩د١٩ أ٭ طذخٚ أ٩ ط٪ؿ٦ٰ ، أٟخ طزوٰظ٨خ ٟـخٛز٦ ٩حٛذُخم ه٨٤خ ٩شش

ٛ٪صٯش حٛوذٙ ٩حٛلشٯخص ُٮ اؿخس حٛظغٜغٚ حٛشثخعٮ ٨ُٮ ٰٛغض ٟـٜٔش رٚ ٟلذدس ٩ٰٟٔذس رظـزْٰ حٛٔخ٣٪١ ٩ُٮ 

ٔذٯٞ ٟٜظ٠غخص ح٠ٛل٠٘ش ٠ٗخ أٟش رظاؿخس حٛظو٠ٰٜخص حٛ٘ظخرٰش حٛخخطش رظـزْٰ حٛغٰخعش حٛـ٤خثٰش أ٩ حالٟش رخ٠ٛظخروش أ٩ 

 ٢ٟ ّ ٝ ؽ . 21كذدط٨خ ح٠ٛخدس 

 ٌفمشح اٌخبِسخ : ػذَ اٌّسإوٌُخ ا

حٛظٔذٝ رذه٪٫ ػذ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ، رٖٛ ٯو٤ٮ أ١ ح٠ٛظ٨ٞ ا١ ػزظض رشحءط٦ روذ حالهظٔخٙ حالكظٰخؿٮ ٟؼال ال ٯ٦٤٘٠ 

خ ُٮ اه٠خٙ عٜـش ح٠ٛالث٠ش ٝ رزٖٛ ِٛخثذس ح٠ٛـظ٠ن ٩ٰٛظ أل٭ كغخد شخظٮ أػ٤خء ٠ٟخسعش ٨ٟخ٨ٟطٔ٪أ٨٣خ 

٨ُٮ ٰٛغض ُٮ ، ٩ح٠ٛظخروش ٩ حالكخٛش حِٛ٪سٯش ٜٛغـ٢ أ٩ ه٬ٜ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٩ًٰش٧خ ٢ٟ حالؿشحءحص ح٠ٛغـشٯش 

كخٛش ٣ضحم ٟن أكذ ٩ال طظوخسع ٟظخٛل٨خ ٟن أكذ رٚ ٟظٜلظ٨خ حٛ٪كٰذس طـزْٰ حٛٔخ٣٪١ ، ٠ُ٘خ طئد٭ ٟـخٛزظ٨خ 

، ٩ًٰش حٯؼخ رزشحءط٦ ارح ٟخ ػزض رٖٛ ٩طِ٪ٯغ ح٠ٛل٠٘ش ٜٛل٘ٞ ر٠خ طشح٥ ا٬ٛ حٛظ٠غٖ ربدح٣ش ح٠ٛظ٨ٞ ه٨ٰٜخ حٛظ٠غٖ

 ٧زح حٛٔ٪ٙ ٧٪ ٨ُٞ خخؿت ٛذ٩س ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش .

 اٌفمشح اٌسبدسخ : ػذَ اٌمبثٍُخ ٌٍزجشَخ 

خالُخ ٠ٛغـشس طـشٯق حٛٔؼخس ٩حٛظٮ ٣لٞ ح٠ٛششم أك٘خ٨ٟخ ٩ِٰٰٗش عٜ٪٨ٗخ ، ُب٦٣ ٯ٤٠ن طـشٯق أكذ أهؼخء ح٤ٰٛخرش 

٢ٟ ؿشٍ حٛخظ٪ٝ ع٪حء ٗخ٣٪ح ٟشظ٢ٰ٘ أ٩ ٟشظ٬٘ ر٨ٞ رظٔذٯٞ ؿٜزخص حٛظـشٯق ٗظخرش ٢ٟ أؿٚ ٣ضم حٛوخٟش 

ُٮ حٰٛٔخٝ أ٩ ٟظخروش اؿشحء ٢ٟ حإلؿشحءحص أ٩ رلؼ٪س٥ ح٠ٛلخ٠ٗش أل٭ عزذ ٗخ١ ، طالكٰش ٓخػٮ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش 

ال ع٠ٰخ أ١ ٓؼخس اال ،  ٩رٖٛ سحؿن ا٬ٛ أ١ حالخظظخطخص ح٠ٛخ٪ٛش ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش ط٘ظغٮ ؿخروخ اؿشحثٰخ ٰٛظ

 .حٛل٘ٞ ٧ٞ ٢ٟ ٯلغٞ آخش حألٟش ٟظٰش حٛذه٪٫ حٛـ٤خثٰش ربطذحس حالك٘خٝ 
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 اٌّجذش اٌضبٍٔ : وُفُخ وشىً ِّبسسخ اٌذػىي اٌؼّىُِخ ِٓ عشف إٌُبثخ اٌؼبِخ 

ظٌخ٧خ حالؿشحءحص ح٠ٛغـشٯش ال ط٤ظؾ آػخس٧خ اال ارح ٟ٪سعض رش٘ٚ عٰٜٞ ٠ٗ٩خ كذد٧خ ٓخ٣٪١ ح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش ٩حر

 ح٠ٛششم .

 اٌّغٍت األوي : وُفُخ ِّبسسخ اٌذػىي اٌؼّىُِخ ِٓ عشف ووًُ اٌٍّه 

٠ٗخ ح١ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ حٛـ٤ق حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش طخظَٜ كغذ ٟخ ارح ٗخ١ حألٟش ٯظوْٜ رخ٠ٛخخِٛخص أ٩ ؿشّ ٠ٟخسعش 

 أ٩ٗٚ ٦ٛ ح٠ٛششم ٨ٟخٟخ أخش٫ طظـ٬ٜ ُٮ طٜٔٮ حٛش٘خٯخص ٩حٛ٪شخٯخص ٩ح٠ٛلخػش ٩حٛظٔخسٯش .

 اٌفمشح االوًٌ : ثبٌٕسجخ ٌٍّخبٌفبد 

هذٙ ح٠ٛششم ٢ٟ حٛـشٯٔش حٛوخدٯش إلٓخٟش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ُٮ ح٠ٛخخِٛخص ح٠ٛظ٠ؼٜش ُٮ ط٪ؿ٦ٰ حالعظذهخء ُٮ 

 ح٠ٛخخِٛخص ا٬ٛ طز٤ٮ ٟغـشس ؿذٯذس طظ٠ؼٚ ُٮ : 

 أوال : اٌسٕذ اٌزٕفُزٌ فٍ اٌّخبٌفبد 

خخِٛش ٯوخٓذ ه٨ٰٜخ حٛٔخ٣٪١ رٌشحٟش ُٔؾ ، ٩ط٘٪١ ٟؼزظش ر٠ٔظؼ٬ ٯظٞ حٜٛـ٪ء ا٬ٛ ٧ز٥ ح٠ٛغـشس ٠ٜٗخ طوْٜ حألٟش ر٠

أ٦٣ ٟلؼش أ٩ طٔشٯش ٩أال ٯل٨ش ٨ُٰخ ٟظؼشس أ٩ ػلٰش ، ٩طلذد ح٠ٰٔٛش حٛٔخ٣٪٣ٰش ٜٛغ٤ذ حٛظ٤ِٰز٭ ُٮ ح٠ٛخخِٛخص 

ٯظٞ ط٪ؿ٦٨ٰ ٢ٟ ؿشٍ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ا٬ٛ ح٠ٛخخَٛ ٯٔظشف ه٦ٰٜ أدحء ًشحٟش ؿضحُٰش ٟشُٔخ هزخسس ه٢ حٓظشحف ٟ٘ظ٪د 

 رشعخٛش حٛظزٰٜي ٩ش٨خدس حٛظغٰٜٞ . ٤٧٩خٕ شش٩ؽ ٯ٤زٌٮ طل٨ٔٔخ ٢ٟ أؿٚ حٜٛـ٪ء ا٬ٛ ٟغـشس حٛغ٤ذ حٛٔخرٚ ٜٛظ٤ِٰز : 

 أ١ ٯظوْٜ حألٟش ر٠خخِٛش ٟوخٓذ ه٨ٰٜخ رٌشحٟش ُٔؾ -

 أ١ ط٘٪١ حٌٛشحٟش ٟؼزظش ر٠ٔظؼ٬ ٟلؼش أ٩ طٔشٯش  -

 ٟظؼشس أ٩ ػلٰش حال ٯل٨ش ٩ؿ٪د  -

 ؿ٪رخ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛزٰخ٣خص طظ٠ؼٚ ُٮ : ٧زح ٩ٯظؼ٢٠ حٛغ٤ذ حٛٔخرٚ ٜٛظ٤ِٰز ٩

 حالعٞ حٛشخظٮ ٩حٛوخثٜٮ ٠ٛشط٘ذ ح٠ٛخخِٛش ٤٨ٟ٩ظ٦ ٩ٟلٚ ع٤٘خ٥ ٩سٓٞ رـخٓظ٦ حٛ٪ؿ٤ٰش -

 ٣ِظ ح٠ٛوٜ٪ٟخص رخ٤ٛغزش ٠ٜٛغئ٩ٙ ح٠ٛذ٣ٮ ارح حٓظؼ٬ حٛلخٙ  -

 رٰخ١ ح٠ٛخخِٛش ٩ٟلٚ ٩طخسٯخ حسط٘خر٨خ ٩٩عخثٚ حػزخط٨خ  -

 حِٛظ٪ٙ حٛٔخ٣٪٣ٰش ح٠ٛـزٔش ُٮ حٛٔؼٰش  -

 ١ ٟزٜي حٌٛشحٟش حٛـضحُٰش ح٠ٛٔظشكش ٟن حالشخسس ا٬ٛ أدحث٨خ رظ٤ذ٩ّ ٗظخرش ػزؾ ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش رٰخ -

 ٟزٯال رخع٦٠ اٟؼخء ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ أ٩ ٢ٟ ٯ٤٪د ه٦٤  -

 طخسٯخ طذ٩س حٛغ٤ذ حٛٔخرٚ ٜٛظ٤ِٰز  -

٦٤ ؿشف هذس ٩ٯوظزش حٛغ٤ذ حٛظ٤ِٰز٭ ُٮ ح٠ٛخخِٛخص ٢ٟ ح٠ٛغظـذحص حٛظٮ ؿخء ر٨خ ٓخ٣٪١ ح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش ٛ٘

٢ٟ ر٨٤ٰخ طذ٩س٥ ه٢ ؿ٨ش ًٰش ٟخظظش ُٮ اطذحس حالك٘خٝ ٠ٟخ ٯـوٚ ؿذ٩ح٥ ًٰش ر٭ اش٘خالص ه٤ذ حٛظـزْٰ ، 

ع٠ٰخ روذ اكخٛظ٦ ه٬ٜ ٓغٞ  حٛظ٤ِٰز حٛضؿش٭ ٩عٜ٪ٕ ٟغـشس حالٗشح٥ حٛزذ٣ٮ ، كٰغ ٯظوزس حٜٛـ٪ء ا٬ٛ ٧ز٥ أ٠٧ٰش 

ًٰش طخدس ه٢ ٧ٰجش ٜٛل٘ٞ ر٠و٬٤ أ٦٣ ٰٛظ ر٠ٔشس ح٠ٛغـشس ٛوذٝ ار١ ٓخػٮ طـزْٰ حٛؤ٪رخص رذه٪٫ أ١ حٛغ٤ذ 

 ٓؼخثٮ .

 صبُٔب : االسزذػبء ٌٍجٍسخ 

حٛلخٙ ٟشُٔخ رشعخٛش  ٯظٞ طزٰٜي حٛغ٤ذ ٜٛظ٤ِٰز ٟشُٔخ رشعخٛش حٛظزٰٜي ا٬ٛ ح٠ٛخخَٛ أ٩ ح٠ٛغئ٩ٙ ح٠ٛذ٣ٮ ا١ حٓظؼ٬

 حٛظزٰٜي ربكذ٫ حٛـشّ حٛظخٰٛش : 
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 سعخٛش ٟؼ٠٪٣ش ٟن حالشوخس رخالعظالٝ  -

 حٛظزٰٜي حٛظخرن ٠ٜٛل٠٘ش  ه٢ ؿشٯْ ه٪١ -

 ه٢ ؿشٯْ ِٟ٪ع ٓؼخثٮ  -

 ه٢ ؿشٯْ حٛـ٨ش حالدحسٯش  -

ٜٛغ٤ذ أ٩  ٓزٚ ح٠ٛو٤ٮ رخألٟش حٓظشحف ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٯ٦٤٘٠ أدحء ٟزٜي حٌٛشحٟش رظ٤ذ٩ّ ح٠ٛل٠٘ش ح٠ٛظذسس شُِٮ كخٛ

زغ ٨ُٰخ ٩ُْ سُغ أدحء حٌٛشحٟش طلخٙ حٛٔؼٰش ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش ُٜٛٮ ط٤ذ٩ّ ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش أٟخ ُٮ كخٛش 

 ٩ٯ٘٪١ ٓشحس ح٠ٛل٠٘ش ًٰش ٓخرٚ ٜٛـو٢.ح٠ٛغـشس حٛوخدٯش 

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : ثبٌٕسجخ ٌٍجٕخ 

طظخز ٟغـشس ٠ٟخسعش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ُٮ حٛـ٤ق ؿخروخ اؿشحثٰخ آخشح طخظَٜ ط٠ل٨شحط٦ كغذ حٛـزٰوش حٛٔخ٣٪٣ٰش 

 ٜٛـ٤لش ٣٩٪هٰظ٨خ .

 أوال : األِش اٌمضبئٍ فٍ جٕخ اٌسُش 

دس٧ٞ ٩ٗخ١ حسط٘خر٨خ ٟؼزظخ ُٮ ٟلؼش أ٩  2111حألٟش رـ٤لش ال ٯوخٓذ ه٨ٰٜخ حٛٔخ٣٪١ ع٪٫ رٌشحٟش ال طظـخ٩ص حرح طوْٜ 

 طٔشٯش ٩ال ٯل٨ش ٦ُٰ ٟظؼشس ُب١ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٯغٜٖ ؿشٯٔش خخطش ُٮ آخٟش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش طظ٠ؼٚ ُٮ : 

 ٯٜظ٠ظ ٦ُٰ حٛل٘ٞ ه٬ٜ ح٠ٛظ٨ٞ رٌشحٟش  طٔذٯٞ ٟٜظ٠ظ ٗظخرٮ -

 ٟش حٛٔؼخثٮ ُٮ ًٰزش حالؿشحٍ ٯظٞ اطذحس حال -

 ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯظـخ٩ص ٟزٜي حٌٛشحٟش ح٠ٛل٘٪ٝ ر٨خ ٣ض حٛلذ حالٓظ٬ ٌٜٛشحٟش ح٠ٛٔذسس ٓخ٣٪٣خ  -

 ٯظٞ حٛل٘ٞ رخ٠ٛظخسٯَ حٛٔؼخثٰش ا٬ٛ ؿخ٣ذ ٟزٜي حٌٛشحٟش  -

أل٩ٙ ٣شٰش ح٬ٛ أ١ حألٟش حٛٔؼخثٮ ُٮ ؿ٤ق حٛغٰش ٯخظَٜ ه٢  حٛغ٤ذ حٛٔخرٚ ٜٛظ٤ِٰز ُٮ ح٠ٛخخِٛخص ُٮ ٓخرٰٜش ح

 أٯخٝ ٢ٟ طخسٯخ حٛظزٰٜي ٩اال أطزق حالٟش حٛٔؼخثٮ ٨٣خثٰخ. 11ٜٛظوشع دحخٚ 

 صبُٔب : االسزذػبء ٌٍجٍسخ 

 حٛـٜغش ُٮ كخٛظ٢ٰ :  ٯ٢٘٠ طظ٪س حالعظذهخء ا٬ٛ

: ُٮ حٛـ٤ق ٩ح٠ٛخخِٛخص حٛوخدٯش ٧٩ٮ حٛظٮ ٯـش٭ رشؤ٨٣خ رلغ هخد٭ د١٩ ط٪ؿ٦ٰ طو٠ٰٜخص ٢ٟ ؿشٍ  1حٛلخٛش 

 ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش رخٛظٔذٯٞ أ٩ رخٛ٪ػن طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش 

: حٛظٮ طشط٘ذ ٨ُٰخ ؿ٤ق طغظلْ حٛظٔذٯٞ أ٩ حٛ٪ػن طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش اٟخ ٛخـ٪سط٨خ أ٩ ألعزخد  5حٛلخٛش 

 ٧٩ٮ ٟخ ٯـْٜ ه٨ٰٜخ كخالص حٛظٜزظ .  وش حٛزلغطغظذهٮ ؿزٰ

 صبٌضب : االدبٌخ اٌفىسَخ ػًٍ اٌجٍسخ 

ح٠ٛٔظ٪د ر٨خ حالكخٛش ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش ر٠و٬٤ آخش ٟظخروش ح٠ٛظ٨ٞ أٟخٝ حٛـ٨ش حٛٔؼخثٰش ح٠ٛخظظش ُٮ كخٛش حهظٔخٙ 

ٔشحس ُٮ ٯ٪٦ٟ حٜٖٛ ُٰظخز ، ُال ٯ٢٘٠ طظ٪س ٧ز٥ ح٠ٛغـشس اال رخ٤ٛغزش ٛألشخخص ح٠ٛخػ٢ٰٜ أٟخٝ ٩ٰٗٚ ح٠ٛحكظٰخؿٮ 

 :  رخظ٪ص ح٠ٛغخؿش ح٠ٛوش٩ػش ه٦ٰٜ

 اسؿخم ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ كخٛش عشحف ٟٔخرٚ ِٗخٛش ٟخٰٛش أ٩ شخظٰش  -

 حهظٔخٙ ح٠ٛظ٨ٞ ٩حٯذحه٦ حٛغـ٢  -

 كِق ح٠ٛغـشس  -

 حالكخٛش ٛالخظظخص -
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 ساثؼب : االدبٌخ ػًٍ لبضٍ اٌزذمُك 

٤ٰخرش حٛوخٟش طظٔذٝ ر٦ ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ٩ٯظؼ٢٠ ٯ٤ؤذ حٛظلْٰٔ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ر٤خء ه٬ٜ ٟٜظ٠ظ ٟ٘ظ٪د ٢ٟ حٛ

أكذع ح٠ٛششم ٣لخٝ ، ٩ٓذ  51ٝحٛ٪ٓخثن ح٠ٛشحد اؿشحء حٛظلْٰٔ رشؤ٨٣خ ٩ال ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ طـخ٩ص٧خ 

حٛظلْٰٔ رخ٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش ُٮ روغ حٛـ٤ق حٛظؤدٯزٰش ٩ٯ٨ذٍ ا٬ٛ طو٠ْٰ حالرلخع حٛظ٨٠ٰذٯش ٩طذْٰٓ حالدٛش 

 ظالكٰخص حٛظٮ ٯظ٪ُش ه٨ٰٜخ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٣ل٪ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ُٮ ٟخ ٯٜٮ : ٩ط٠لٰظ٨خ . ٩ٯ٢٘٠ سطذ حٛ

 ٟزخششس حٛظلْٰٔ اال ر٤خء ه٬ٜ ٟٜظ٠ظ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ال ٯ٢٘٠  -

 ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٯؤٟش رظزٰٜي حٛش٘خٯش ا٬ٛ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ألؿٚ طٔذٯٞ ٟٜظ٠غخط٦ -

 اشوخس ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ربؿشحءحص ح٠ٛوخٯ٤ش ٩حٛظِظٰش  -

 خٟش رشؤ١ حأل٩حٟش حٛظٮ ٯظخز٧خ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ أخز سأ٭ ح٤ٰٛخرش حٛو -

 ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش حٛـو٢ رزـال١ اؿشحءحص حٛظلْٰٔ أٟخٝ حٌٛشُش حٛـ٤لٰش  -

 ُٮ أ٩حٟش ٓخػٮ حٛظلْٰٔ  خإلعظج٤خ٤ٍٰٜٛخرش حٛوخٟش حٛـو٢ ر -

 ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش حإلدالء ر٠ٜظ٠غخط٨خ رشؤ١ ح٣ظ٨خء حٛزلغ  -

 وًُ اٌٍّهالدُبد أخشي ِىوىٌخ ٌىاٌفمشح اٌضبٌضخ : ط

٤٧خٕ ٟـ٠٪هش أخش٫ ٢ٟ حٛظالكٰخص ح٠ٛ٪ٗ٪ٛش ٛ٪ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ طشطزؾ ر٠٠خسعش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٠ٗخ ٣ظض ه٬ٜ 

، ٨ُ٪ ٯظ٬ٜٔ ح٠ٛلخػش ٩حٛش٘خٯخص ٩حٛ٪شخٯخص ٩ٯظخز رشؤ٨٣خ ٟخ ٯٜضٝ ٓخ٣٪٣خ ، ٠ٗخ ٯٔ٪ٝ ر٤ِغ٦ أ٩ ٢ٟ  11رٖٛ ح٠ٛخدس 

شط٘زٮ حٛـشحثٞ ٩اهـخء طو٠ٰٜخص ا٬ٛ حٛؼخرـش حٛٔؼخثٰش ٯ٤٪د ه٦٤ رخٰٛٔخٝ رخالؿشحءحص حٛؼش٩سٯش ٩حٛزلغ ه٢ ٟ

ح٠ٛخظظش ٓظذ حٰٛٔخٝ رخٛظلشٯخص ٩حالؿشحءحص حٛالصٟش ٢ٟ ػزؾ ٩حعظ٠خم ٩٩ػن طلض حٛلشحعش ح٤ٛلشٯش ٩طٔذٯٞ 

ه٬ٜ ًشُش حٛظلْٰٔ أ٩ ح٠ٛل٠٘ش ه٤ذٟخ ٯظخز ٓشحس ط٪ؿ٦ٰ حالط٨خٝ  ُ٪ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٯٔ٪ٝ ربكخٛش ح٠ٛلخػش ٩حٛش٘خٯخص

ح٠ٛئٓض ٩ٯـذ أ١ ٯ٘٪١ ٟوٜال ر٠٤ٰخ ٯ٢٘٠ ٠ٜٛشظ٘ٮ حٛظٔذٝ رـٜذ ، ٠ٗخ ٯ٦٤٘٠ حطخخر ٓشحس حٛلِق  أ٩ ح٠ٛظخروش

ٓشحس حٛلِق ٯـذ ٟخ ٛٞ ٯظٞ عٔ٪ؽ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ، ٩ُٮ كخٛش حطخخر اخشحؽ حٛش٘خٯش أ٩ ح٠ٛلؼش ٢ٟ حٛلِق 

 . 11طخخر حٛٔشحس ؿزٔخ ٠ٜٛخدس ٯ٪ٟخ طزظذة ٢ٟ طخسٯخ ح 12ه٬ٜ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ أ١ ٯخزش ح٠ٛشظ٘ٮ أ٩ دُخه٦ دحخٚ أؿٚ 

 أوال : رٍمٍ اٌشىبَبد واٌىشبَبد ووُفُخ رذثُشهب 

 ٟزخششس ٢ٟ أطلخر٨خ أ٩ ه٢ ؿشٯْ حٛزشٯذ حٛوخد٭ أ٩ ح٠ٛؼ٠٪١ ٩ٛٞ ٯلذد ح٠ٛششم ٨ٛخ ش٘ال 

 صبُٔب : رٍمٍ اٌّذبضش واٌزمبسَش 

٦ ٩ٯؼ٨٤٠خ ٟخ هخٯ٦٤ ٩ٟخ طٜٔخ٥ ٢ٟ ح٠ٛلؼش ٧٪ حٛ٪ػٰٔش حٛظٮ ٯلشس٧خ ػخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش أػ٤خء ٠ٟخسعش ٨ٟخٟ

طظشٯلخص أ٩ ٟخ ٓخٝ ر٦ ٢ٟ ه٠ٰٜخص طشؿن ا٬ٛ حخظظخط٦ ٟن ٟشحهخس ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛزٰخ٣خص كذد٧خ ٓخ٣٪١ 

، ٠ٗخ أ١ ٤٧خٕ حٛظٔخسٯش ٧٩ٮ ٩ػخثْ ٯلشس٧خ ح٠ٛ٪كِ٪١ ٩حاله٪ح١ حٛزٯ٢ خ٪ٙ ٨ٛٞ ح٠ٛششم ح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش 

، ٩ٯـذ ط٪ؿ٦ٰ أط٪ٙ ح٠ٛلخػش حٛظٮ ٯلشس٧خ ٰش ح٠ٛلخػش ٠ٟخسعش ٨ٟخٝ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٨ٛ٩خ ٣ِظ كـ

ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ا٬ٛ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٟشُٔش ر٤غخظ٢ٰ ٨٤ٟخ ٟش٨٪د ر٠ـخرٔظ٨خ ٛألطٚ ٩ٗزح ؿ٠ٰن حٛ٪ػخثْ 

 ، ٩ه٬ٜ ح٠ٛغظ٪٫ حالؿشحثٮ ُخ٤ٰٛخرش حٛوخٟش طظ٬ٜٔ ح٠ٛلخػش رـشٯٔظ٢ٰ :  51ح٠ٛظؤٜش ر٨خ ؿزٔخ ٠ٜٛخدس 

 ه٢ ؿشٯْ حٛزشٯذ أ٩ حٛ٪ػن ر٠٘ظذ حٛؼزؾ أ٩ ش ٢ٟ حٛؼخرـش حٛٔؼخثٰش أ٩ ٢ٟ ح٠ٛلخٗٞ حالخش٫ ٛالخظظخص ه٢ ؿشٯْ حالكخٛ -
 ه٢ ؿشٯْ حٛظٔذٯٞ أٟخٝ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ  -

 ٧٘زح طظ٬ٜٔ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ح٠ٛلخػش ٢ٟ ؿشٍ : 

 ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش  -
 أه٪ح١ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش  -
 ٨ٟخٝ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش  ح٠ٛ٪كِ٪١ ٩حالهخ٩ح١ حٛزٯ٢ أ٣خؽ ر٨ٞ حٛٔخ٣٪١ روغ -
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 اٌىوًُ اٌمضبئٍ ٌٍٍّّىخ صبٌضب : ئشؼبس 

كٰغ ٯظٞ اشوخس حالدحسس حٛظٮ ٩طز٢ٰ حكظ٠خٙ ٰٓخٝ ٟغئ٩ٰٛش حٛذ٩ٛش ، ُٮ كخٛش ٰٓخٝ ده٪٫ ػذ ٟ٪كَ ه٠٪ٟٮ 

ٯ٤ظ٠ٮ ا٨ٰٛخ ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ حٛشخض ح٠ٛظخرن ، ٩طـش٭ ٧ز٥ ح٠ٛغـشس روذ طلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ُٮ كْ حالشخخص 

حٛز٭ ٯلشس ُٮ ٣لٰشٯ٢ ، ٯلخٙ أط٦ٜ ٠ٗخ ٯظٞ اشوخس روذ طذ٩س حٛل٘ٞ ػذ ح٠ٛ٪كَ  1٪سٯ٢ ُٮ ح٠ٛخدس ح٠ٛزٗ

روذ ط٪ٰٓو٦ ٢ٟ ؿشٍ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ه٬ٜ حٛ٪ٰٗٚ حٛٔؼخثٮ ٠٠ٜٜٛ٘ش ر٪صحسس ح٠ٛخٰٛش طلض اششحٍ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ 

 ٠ٗخ ٯظٞ اشوخس حالدحسس حٛظٮ ٯ٤ظ٠ٮ ا٨ٰٛخ ح٠ٛ٪كَ ح٠ٛظخرن ر٠آٙ حٛٔؼٰش .

 ساثؼب : رسُُش وِشالجخ اٌششعخ اٌمضبئُخ 

" ٯغٰش ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ أه٠خٙ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ُٮ دحثشس ٣ِ٪ر٥ " ٩ ٟشد ٧ز٥ حٛغٜـش حٛظٮ ٯ٨ٜ٘٠خ ٩ٰٗٚ  13ح٠ٛخدس 

، ٧ز٥ ح٠ٛشحٓزش طش٠ٚ ؿ٠ٰن ح٠ٜٖٛ ه٬ٜ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ُٮ أ٨٣ٞ ٯغظ٠ذ١٩ عٜـخط٨ٞ ٦٤ٟ ٩ٯ٤٪ر٪١ ه٦٤ ٩ٯ٠ؼٜ٪٦٣ 

٢ٟ خالٙ طظزن حالؿشحءحص ح٠ٛظؤٜش رخٛزلغ ٩ط٤ِٰز حال٩حٟش حٛٔؼخثٰش ٟن ٗٚ ٟخ شؿش حٛٔؼخثٰش أه٠خٙ ٩ ٨ٟخٝ حٛش

 ٯظشطذ ه٢ رٖٛ ٢ٟ آػخس ٓخ٣٪٣ٰش ه٢ ٗٚ اخالٙ أ٩ طٔظٰش ُٮ حٛظوخؿٮ ٟن طو٠ٰٜخص ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش .

 خبِسب : ئسجبع اٌذبٌخ ئًٌ ِب وبٔذ ػٍُه 

٩ٯظٞ حٜٛـ٪ء ا٦ٰٛ ٠ٜٗخ طوْٜ حألٟش رخ٣ظضحم كٰخصس روذ ط٤ِٰز  ٧11زح حالؿشحء أ٣ٰؾ ر٪ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ر٠ٔظؼ٬ ح٠ٛخدس 

، كٰغ ٯظٞ ح٠ٛظخدٓش ه٬ٜ حألٟش ٢ٟ ؿشٍ ك٘ٞ ، ٧٩ٮ ٟغـشس ٢ٟ ح٠ٛغظـذحص حٛظٮ أط٬ ر٨خ حٛٔخ٣٪١ حٛـذٯذ 

ح٠ٛل٠٘ش ٩ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٩طو٨ذ ٠٨ٟش ط٤ِٰز٥ ا٬ٛ أه٪ح١ ٗظخرش حٛؼزؾ أ٩ أكذ ح٠ِٛ٪ػ٢ٰ حٛٔؼخث٢ٰٰ ُبرح طوزس 

، ٢٘ٛ ح٠ٛششم حشظشؽ حٛ٪ػن أ٩ حٛلخٛش ا٬ٛ ٟخ ٗخ٣ض ه٦ٰٜ أ٢ٟ٘ طغخٰش حٛٔ٪س حٛو٠٪ٰٟش ٢ٟ أؿٚ حٛظ٤ِٰز  اسؿخم

 ه٬ٜ ٩ٗالء ح٠ٜٖٛ ُٮ طـزْٰ ٧زح حالؿشحء هذس شش٩ؽ : 

 أ١ ٯٔن حالهظذحء ه٬ٜ ح٣ظضحم كٰخصس هٔخس  -

 ٩ؿ٪د ك٘ٞ ٓؼخثٮ عخرْ ٓؼ٬ رخٛلٰخصس ٩عزْ ط٤ِٰز٥  -

 ٠ٛل٠٘ش هشع ٟٔشس اسؿخم حٛلٰخصس ه٬ٜ ح -

 سبدسب : ِسغشح اٌظٍخ 

ٯش٘ٚ ٢ٟ أ٧ٞ ٟغظـذحص ٓخ٣٪١ ح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش حٛـذٯذ ٩ٯ٤ذسؽ ُٮ اؿخس ط٘شٯظ ُٜغِش حٛظظخٛق خظ٪طخ ُٮ 

 حٛٔؼخٯخ حٛزغٰـش ٜٛلذ ٢ٟ طشح٨٠ٗخ ٩كِخكخ ه٬ٜ حٛوالٓخص ٩حال٩حطش ٩ؿزش حٛؼشس ُٮ ٩ٓض ٰٓخعٮ .

، كٰغ ٯ٢٘٠ ٠ٜٛظؼشس ٠٨ٟش ٯؼـٜن ر٨خ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ  اؿشحءحط٨خ ٩ِٰٰٗش ٠ٟخسعظ٨خ ٧٩ٮ 11كذدص ح٠ٛخدس ٩ 

أ٩ ًشحٟش ال ٩ٓزٚ آخٟش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٠ٜٗ٩خ طوْٜ حألٟش رـشٯ٠ش ٯوخٓذ ه٨ٰٜخ رؤٓٚ ٢ٟ ع٤ظ٢ٰ كزغخ ٩ أٓٚ 

دس٧ٞ أ١ ٯـٜذ ٢ٟ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ طؼ٢ٰ٠ حٛظٜق حٛلخطٚ ر٠٨٤ٰخ ُٮ ٟلؼش ، ٩ٟغـشس حٛظٜق  2111طظـخ٩ص 

، ُٰظٔذٝ ح٠ٛظؼشس رـٜذ ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ا٬ٛ ٩ٰٗٚ ؿشحٍ أ٩ ٢ٟ ؿشٍ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ط٘٪١ رخٓظشحف ٢ٟ أكذ حال

ٯظٞ طلشٯش ٟلؼش رزٖٛ رلؼ٪س دُخه٠٨خ ، ٩ٯظؼ٢٠ ٟلؼش حٛظٜق حطِخّ ح٠ٜٖٛ ٩ُٮ كخٛش ح٠ٛ٪حُٔش ه٦ٰٜ 

٩ٯظٞ ط٪ٰٓو٦ ٢ٟ ؿشٍ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٩حالؿشحٍ ، ػٞ ٯلخٙ ٟلؼش حٛظٜق ه٬ٜ حالؿشحٍ ٩ اشوخس ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ 

٠ل٠٘ش حالرظذحثٰش ٰٛٔ٪ٝ رخٛظظذٯْ ه٦ٰٜ رلؼ٪س ٠ٟؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩حالؿشحٍ رٌشُش ح٠ٛش٪سس ر٠ٔظؼ٬ سثٰظ حٛ

، أٟخ حٛظٜق ر٠زخدسس ٢ٟ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ُٰ٘٪١ ُٮ كخٛش هذٝ كؼ٪س ح٠ٛظؼشس أٟخٝ أٟش ٓؼخثٮ ال ٯٔزٚ حٛـو٢ 

هذٝ ٩ؿ٪د ٟشظ٘ٮ ٤ٟق حٛٔخ٣٪١ ، ٩ُٮ كخٛش ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٩طز٢ٰ ٢ٟ ٩ػخثْ ح٠َٜٛ ٩ؿ٪د ط٤خصٙ ٟ٘ظ٪د طخدس ه٦٤ 

ٛ٪ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ اٟ٘خ٣ٰش حٓظشحف طٜق ه٬ٜ ح٠ٛشظ٬٘ ر٦ ٟٔخرٚ أدحء ٣ظَ حٛلذ حالد٬٣ ٌٜٛشحٟش ح٠ٛٔشسس ٓخ٣٪٣خ أ٩ 

حٱػخس حٛٔخ٣٪٣ٰش ح٠ٛظشطزش ه٢ ٟغـشس حٛظٜق ٧ٮ اٯٔخٍ آخٟش حٛذه٪٫ . حطالف حٛؼشس ح٤ٛخطؾ ه٢ حُوخ٦ٛ 

ؼش حٛظٜق ٩ط٤ِٰز حالٛظضحٟخص ح٠ٛظخدّ ه٨ٰٜخ دحخٚ حٱؿخٙ ح٠ٛلذدس ٢٘ٛ ششٯـش ح٠ٛظخدٓش ه٬ٜ ٟل حٛو٠٪ٰٟش 

 .٩هذٝ ك٨٪س ه٤خطش ؿذٯذس ط٠ظ حٛذه٪٫ 
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 سبثؼب : سذت جىاصاد اٌسفش وئغالق اٌذذود 

٧ٮ ٢ٟ حالخظظخطخص حٛظٮ خ٪٨ٛخ ح٠ٛششم ٛ٪ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ُٮ اؿخس ٠ٟخسعظ٦ اؿشحءحص حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٢٘ٛ طٞ 

 ش٩ؽ حٛظخٰٛش : طٰٰٔذ ٧خرٯ٢ حالؿشحءٯ٢ رخٛش

 أ١ ط٘٪١ حٛـ٤لش ح٠ٛشط٘زش ٯوخٓذ ه٨ٰٜخ حٛٔخ٣٪١ رغ٤ظ٢ٰ كزغخ أ٩ أٗؼش  -

 ػش٩سس حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭  -

 طلذٯذ ٟذس علذ ؿ٪حص حٛغِش ٩اًالّ حٛلذ٩د ُٮ ش٨ش ٩حكذ  -

س٢ٰ٧ ر٠خ ارح ٗخ١ حٛشخض ح٠ٛظخز ُٮ ك٦ٔ حالؿشحء ٧٪ حٛغزذ ط٠ذٯذ أؿٚ ش٨ش ا٬ٛ ك٢ٰ ح٣ظ٨خء حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭  -

 ؤخٰش اط٠خٝ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ُٮ ط

 ٯ٤ظ٨ٮ ِٟو٪ٙ ٧زٯ٢ حالؿشحءٯ٢ ربكخٛش حٛٔؼٰش ه٬ٜ ٧ٰجش حٛل٘ٞ أ٩ حٛظلْٰٔ أ٩ رخطخخر ٓشحس كِق حٛٔؼٰش  -

٠ٗخ ٯ٢٘٠ حطخخر ٧زح حالؿشحء ر٤خء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ حٛؼخرـش حٛٔؼخثٰش ٟ٪ؿ٦ ا٬ٛ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٟظ٬ ٗخ١ حِٛوٚ ٯش٘ٚ 

أٟشح ا٬ٛ حٛؼخرـش أ١ ٯظذس ٪ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٯ٢٘٠ ٛـخ أ٩ أٗؼش ، ٠ٗخ خـ٪سس ٯوخٓذ ه٨ٰٜخ حٛٔخ٣٪١ رغ٤ظ٢ٰ كزغ

 .حٛٔؼخثٰش رِظق حٛلذ٩د ُٮ ٩ؿ٦ ح٠ٛو٤ٮ رخألٟش ر٠ٔظؼ٬ اسعخٰٛش طظؼ٢٠ حالٟش ح٠ٛزٗ٪س 

 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : ئلبِخ اٌذػىي اٌؼّىُِخ ِٓ عشف اٌىوًُ اٌؼبَ ٌٍٍّه 

ٟش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٠ٟ٩خسعظ٨خ أٟخٝ ٟل٠٘ش آخ 116-16-13ؿزٔخ ٠ٜٛ٪حد  حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ خ٪ٙ ٦ٛ ح٠ٛششم 

 .ُٮ حٛـ٤خٯخص ٩حٛـشحثٞ ح٠ٛشطزـش ر٨خ أ٩ حٛـ٤ق ٩ح٠ٛخخِٛخص ًٰش حٛٔخرٜش ٜٛظـضثش ه٨٤خ  حإلعظج٤خٍ

 اٌفمشح االوًٌ : االدبٌخ ػًٍ غشفخ اٌجٕبَبد االثزذائُخ 

حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش رخالكخٛش ٯٔشس طلشٯٖ ر٠ـشد ط٪ط٦ٜ رخ٠ٛغخؿش ح٠ٛظؤٜش رخٛـشحثٞ حٛظٮ طذخٚ ُٮ حخظظخط٦ 

 ربكذ٫ ؿشٯٔظ٢ٰ :  41ه٬ٜ ًشُش حٛـ٤خٯخص كغذ ح٠ٛخدس 

 حالكخٛش حِٛ٪سٯش ه٬ٜ حٛـٜغش ) حالٯذحم ُٮ حٛغـ٢ (  -

 ط٪ؿ٦ٰ حعظذهخء ٜٛـٜغش ) ح٠ٛظخروش ُٮ كخٛش عشحف (  -

 أوال : االدبٌخ اٌفىسَخ 

ظٔخٙ حكظٰخؿٮ ، ٩ح٠ٛالكق أ١ ح٠ٛششم ٰٓذ ٯٔظذ ر٨خ اكخٛش ح٠ٛظ٨ٞ ه٬ٜ ًشُش حٛـ٤خٯخص حالرظذحثٰش ُٮ كخٛش حه

 عٜـش حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ه٤ذ ٛـ٪ث٦ ا٬ٛ حالهظٔخٙ حالكظٰخؿٮ ٩حالكخٛش حِٛ٪سٯش ه٬ٜ ًشُش حٛـ٤خٯخص رخكظشحٝ شش٩ؽ

 : حكظشحٟخ ٜٛؼ٠خ٣خص حٛشخظٰش أ٩ حٛو٤ٰٰش 

 23أ١ ٯظوْٜ حألٟش رـ٤خٯش ٟظٜزظ ر٨خ ؿزٔخ ٠ٜٛخدس  -

 51ٯ٘٪١ ٨ُٰخ حٛظلْٰٔ اٛضحٰٟخ ؿزٔخ ٠ٜٛخدس ح١ ال ط٘٪١ ؿشٯ٠ش ٢ٟ حٛـشحثٞ حٛظٮ  -

 ارح ك٨ش ٜٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ أ١ حٛٔؼٰش ؿخ٧ضس ٜٛزغ ٨ُٰخ  -

٩ٯظٞ حٜٛـ٪ء ا٨ٰٛخ ُٮ حٛـشحثٞ  ٧41ز٥ ٧ٮ شش٩ؽ ٩ِٰٰٗش حالكخٛش حِٛ٪سٯش ه٬ٜ حٛـٜغش ٠ٗخ عـشط٨خ ح٠ٛخدس 

ٯخؼن ٜٛغٜـش حٛظٔذٯشٯش ٤ٰٜٛخرش  حٛخـٰشس أ٩ طٜٖ حٛظٮ ال ٯظ٪ُش ٨ُٰخ ح٠ٛشظز٦ ٦ُٰ ه٬ٜ ػ٠خ٣خص حٛلؼ٪س ٧٩٪ أٟش

 ٧ٚ ٟغـشس حالكخٛش حِٛ٪سٯش أٝ حالعظذهخء ٜٛـٜغش ٩ٟلخ٠ٗش ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ كخٛش عشحف .حٛوخٟش 

 صبُٔب : االسزذػبء ٌٍجٍسخ 

ال ٣ظلذع ٤٧خ ه٢ حهظٔخٙ حكظٰخؿٮ ٠ٗخ ٧٪ حٛلخٙ ُٮ حالكخٛش حِٛ٪سٯش ه٬ٜ ًشُش حٛـ٤خٯخص حالرظذحثٰش رٚ ٣ظلذع 

حف ٟٔخرٚ ِٗخٛش ٟخٰٛش أ٩ شخظٰش ، ش ٩ٯوشع ح٠ٛظ٨ٞ ٩ٯٔذٝ ٠ٜٛلخ٠ٗش ٧٩٪ ُٮ كخٛش عشه٢ حعظذهخء ٜٛـٜغ
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٩ٯظؼ٢٠ حالعظذهخء طلض ؿخثٜش حٛزـال١ ٟٜخظخ ٜٛ٪ٓخثن ٩حٛظَٰٰ٘ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٨ٛخ ٩ح٠ٛ٪حد حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛظٮ طوخٓذ 

 ٯ٘٪١ ٩ُْ شش٩ؿخ : ، ٠ٗخ أ١ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ كخٛش عشحف ٯـذ أ١ ه٨ٰٜخ 

  كؼ٪س ح٠ٛظ٨ٞ ٠ٜٛلخ٠ٗش -

ػ٠خ١ أدحء ح٠ٛظخسٯَ ح٠ٛغزٔش حٛظٮ أدح٧خ حٛـشٍ ح٠ٛذ٣ٮ ، ح٠ٛزخٛي حٛ٪حؿذ اسؿخه٨خ ٩ٟزخٛي حٛظو٪ٯغ ه٢  -

 حٛؼشس ، ح٠ٛظخسٯَ حٛظٮ أ٨ِٔ٣خ ٰٟٔٞ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ، ػٞ حٌٛشحٟخص .

كؼش  ٩ٯذُن ٟز٨ٌٜخ ا٬ٛ ط٤ذ٩ّ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ حٛٔخرغ ، ُبرح٩ٯظٞ طلذٯذ ٟزٜي حِٛ٘خٛش ُٮ ٟٔشس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش 

٩ارح طخَٜ رذ١٩ هزس ح٠ٛظ٨ٞ ٛـ٠ٰن اؿشحءحص ح٠ٛغـشس ٩ٓخٝ رظ٤ِٰز حٛل٘ٞ ٯشد ٦ٛ حٛـضء حأل٩ٙ ٢ٟ ٟزٜي حِٛ٘خٛش 

ط٠ض ٟظخدسط٦ ِٛخثذس خضٯ٤ش حٛذ٩ٛش ، أٟخ حٛـضء حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ حِٛ٘خٛش ُٰشد ا٬ٛ طخكز٦ ارح طذس ٟٔشس روذٝ ح٠ٛظخروش 

 خسٯَ ٩حٌٛشحٟش ٩طو٪ٯغ حٛؼشس ُٮ كخٛش حالدح٣ش .ٯخظض ٛظغذٯذ ح٠ٛظأ٩ رخٛزشحءس أ٩ حالهِخء ُٮ ك٢ٰ 

 ثاجشاء رذمُك اٌفمشح اٌضبُٔخ : اٌّغبٌجخ 

ع٤لخ٩ٙ حالكخؿش رِٰٰ٘ش ٩ ش٘ٚ ٟـخٛزش حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ربؿشحء طلْٰٔ ٩ٟظ٬ ٯ٘٪١ حٛظلْٰٔ اؿزخسٯخ ٩ٟظ٬ ٯ٘٪١ 

أل١ حٛٔؼخٯخ ْٰ ٢ٟ طٜٔخء ٣ِغ٦ حخظٰخسٯخ ، ٠ُ٘خ ٧٪ ٟوٜ٪ٝ أ١ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ال ٯ٦٤٘٠ ح٠ٛزخدسس ا٬ٛ اؿشحء حٛظلٔ

 حٛظٮ طوشع ه٦ٰٜ طؤطٮ ٢ٟ أكذ ؿشٯ٢ٰٔ : 

 ط٦ِٰٜ٘ ٢ٟ ؿشٍ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ر٪حعـش ٟٜظ٠ظ ربؿشحء طلْٰٔ  -

 حالدهخء ح٠ٛظل٪د رخ٠ٛـخٛذ ح٠ٛذ٣ٰش حٛز٭ ٯٔذ٦ٟ ح٠ٛظؼشس ٢ٟ حٛـشٯ٠ش ٟزخششس  -

٢ٟ٩ ر٨٤ٰخ  حإلعظج٤خٍلخٗٞ حالرظذحثٰش أ٩ ٟلخٗٞ عزٔض حالشخسس ا٬ٛ حٛظالكٰخص ح٠ٛخ٪ٛش ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش ع٪حء رخ٠ٛ

 اؿشحء طلْٰٔ ، حٛز٭ ٓذ ٯ٘٪١ اؿزخسٯخ أ٩ حخظٰخسٯخ طٔذٯٞ ٟٜظ٠ظ 

 أوال : اٌزذمُك االججبسٌ 

 رظ٪ػٰق ٟظ٬ ٯ٘٪١ حٛظلْٰٔ اؿزخسٯخ ٩ٟظ٬ ٯ٘٪١ حخظٰخسٯخ . 51طِٜ٘ض ح٠ٛخدس 

 ٯ٘٪١ حٛظلْٰٔ اؿزخسٯخ ُٮ حٛلخالص حٛظخٰٛش : 

 ٠وخٓذ ه٨ٰٜخ حالهذحٝ ُٮ حٛـ٤خٯخص حٛ -

 ُٮ حٛـ٤خٯخص ح٠ٛوخٓذ ه٨ٰٜخ رخٛغـ٢ ح٠ٛئرذ  -

 ع٤ش  11ُٮ حٛـ٤خٯخص حٛظٮ ٯظٚ حٛلذ حالٓظ٬ ٛؤ٪رظ٨خ ا٬ٛ  -

 ُٮ حٛـ٤خٯخص ح٠ٛشط٘زش ٢ٟ ؿشٍ حالكذحع  -

 صبُٔب : اٌزذمُك االخزُبسٌ 

 أ١ حٛظلْٰٔ ٯ٘٪١ حخظٰخسٯخ ُٮ ًٰش حٛـ٤خٯخص ح٠ٛشخس ا٨ٰٛخ . 51ٯ٨ِٞ ٢ٟ ح٠ٛخدس 

٠ُٰخ ارح ٗخ٣ض حٛٔؼٰش ؿخ٧ضس ٩حعظـ٠وض ٗخُش حالدٛش ٥ حالخظٰخسٯش ٟز٤ٰش ه٬ٜ عٜـش طٔذٯشٯش ٜٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ٧ز

الكخٛظ٨خ ا٬ٛ ًشُش حٛـ٤خٯخص أٝ أ٨٣خ طلظخؽ ا٬ٛ ٟضٯذ ٢ٟ حٛزلغ ٩حٛظ٠لٰض ٩طو٠ْٰ حٛزلغ ُٰظٞ اكخٛظ٨خ ا٬ٛ 

رؤ١ حٛظلْٰٔ ، ُخالكخٛش ه٬ٜ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ  ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٟن طلذٯذ ح٤ٛٔؾ حٛظٮ ٯ٢٘٠ طغٰٜؾ حٛؼ٪ء ه٨ٰٜخ

حالخظٰخس٭ ٰٛغض اؿشحء شٰٜ٘خ رٚ ٧٪ ٟئعظ ه٬ٜ ٤ٓخهش سحعخش ٟز٤ٰش ه٬ٜ ٧خؿظ حٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ حٛلٰٔٔش ٩ال 

 .دحهٮ الًشحّ حٛٔخػٮ رخٛٔؼخٯخ حٛ٪حػلش ٩ح٠ٛغظ٠ٜ٘ش ٛو٤خطش٧خ 

 اٌفمشح اٌضبٌضخ : طالدُبد أخشي ِىوىٌخ ٌٍىوًُ اٌؼبَ ٌٍٍّه 

 طالكٰخص ٟظؤٜش ر٠٠خسعش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٧ٮ ؿزوخ 
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 أوال : ئسجبع اٌذبٌخ ئًٌ ِب وبٔذ ػٍُه 

ُخٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٯ٠ٜٖ كْ اسؿخم حٛلخٛش ا٬ٛ ٗخ٣ض ه٦ٰٜ ٩ ٩رٖٛ ه٬ٜ ًشحس ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ٛذ٫ ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش ، 

٢ٟ أ٠٧ٰش ٩حسطزخؽ  سد حالشٰخء ح٠ٛلـ٪صس ٩ُْ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالؿشحءحص خظ٪طخ ُٮ دهخ٫٩ حٛلٰخصس ٠ٛخ ٜٛؤخس

 رخال٣غخ١ .

ُبرح طوْٜ حألٟش رخ٣ظضحم كٰخصس روذ ط٤ِٰز ك٘ٞ  ٣16ظض ه٬ٜ رٖٛ ح٠ٛخدس اسؿخم حٛلخٛش ا٬ٛ ٟخ ٗخ٣ض ه٦ٰٜ :  -1

أ١ ٯؤٟش رخطخخر أ٭ اؿشحء طلِلٮ ٯشح٥ ٟالث٠خ ٛل٠خٯش حٛلٰخصس ٩ حسؿخم حٛلخٛش ا٬ٛ ٟخ ٗخ٣ض ه٦ٰٜ ه٬ٜ أ١ ٯوشع 

 .ظلْٰٔ حٛظٮ سُوض ا٨ٰٛخ حٛٔؼٰش حالٟش ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ٧ٰجش حٛ

ُٮ كخٛش هذٝ ٩ؿ٪د ٤ٟخصهش ؿذٯش ٯؤٟش رشد حالشٰخء ح٠ٛلـ٪صس أػ٤خء حٛزلغ ٢٠ٛ ٦ٛ  سد حالشٰخء ح٠ٛلـ٪صس :  -5

 حٛلْ ٨ُٰخ ٟخ ٛٞ ط٢٘ الصٟش ٛغٰش حٛذه٪٫ ٩خـٰشس أ٩ ٓخرٜش ٠ٜٛظخدسس ٢٘ٛ ٟن حكظشحٝ شش٩ؽ : 

 هذٝ ٩ؿ٪د ٤ٟخصهش ؿذٯش رشؤ٨٣خ  -

 حص خـٰشس أال ط٘٪١ ٟلـ٪ص -

 أال ط٘٪١ ٓخرٜش ٠ٜٛظخدسس  -

 صبُٔب : سذت جىاصاد اٌسفش و ئغالق اٌذذود 

كٰغ ٯظٞ ط٤ِٰز ٧زح حالؿشحء ه٢ ؿشٯْ ط٪ؿ٦ٰ طو٠ٰٜخص ا٬ٛ حٛٔ٪س  16ه٬ٜ ًشحس ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ؿزٔخ ٠ٜٛخدس 

 حٛو٠٪ٰٟش .

 صبٌضب : اٌزمبط اٌّىبٌّبد اٌهبرفُخ ثىسبئً االرظبي ػٓ ثؼذ 

ؽ ح٠ٛ٘خ٠ٛخص ح٨ٛخطِٰش ٩حالطظخالص ح٠ٛ٪ؿ٨ش رشعخثٚ حالطظخٙ ه٢ روذ اٟخ ر٤خء ه٬ٜ ار١ خ٪ٙ ٦ٛ ح٠ٛششم حٛظٔخ

، ٩ُٮ كخٛش حالعظوـخٙ ٯزخدس ا٬ٛ رٖٛ ٟن اكخؿش حٛشثٰظ حال٩ٙ ه٠ٜخ رشؤ٨٣خ  حإلعظج٤خٍٟغزْ ٢ٟ سثٰظ ٟل٠٘ش 

طوظزش خـٰشس رـزٰوظ٨خ ٩ٯظٞ حٜٛـ٪ء ا٬ٛ ٧ز٥ حٛظالكٰش ارح حٓظؼظ٨خ حٛؼش٩سس ُٮ ح٣٪حم خخطش ٢ٟ حٛـشحثٞ حٛظٮ 

 ٩طظ٠ؼٚ ُٮ ٟخ ٯٜٮ : 

 ٢ٟ ّ ؽ  515-131حٛـشحثٞ ح٠ٛخعش رؤ٢ٟ حٛذ٩ٛش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ حِٛظٚ  -

 ؿشحثٞ ح٠ٛخذسحص  -

 ٢ٟ ّ ؽ  566-561ؿشحثٞ حٛوظخرخص ح٤٠ٛظ٪ٙ ه٨ٰٜخ ُٮ حِٛظ٪ٙ  -

 ٢ٟ ّ ؽ  566-561ؿشحثٞ حالخظـخٍ ٩أخز حٛش٧خث٢ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ حِٛظ٪ٙ  -

 س حالعٜلش ٩حٛزخٰشس ٩ح٠ٛظِـشحص ؿشحثٞ كٰخص -

 ٢ٟ ّ ؽ  111-111ؿشحثٞ حٛظضٯَٰ ٩حٛظض٩ٯش ٤ٜٛٔ٪د ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ حِٛظ٪ٙ  -

 ٢ٟ ّ ؽ  165-165ؿشحثٞ حٛٔظٚ ٩حٛظغ٠ٰٞ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ٢ٟ  -

 ح٠ٛظوْٜ رخٛـشحثٞ حالس٧خرٰش  11-11ؿشحثٞ حالس٧خد ٠ٗخ كذد٧خ حٛٔخ٣٪١  -

ٰٜ٘خص ٧زح حالؿشحء حٛز٭ ٯظخز٥ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ُٮ كخٛش حٛؼش٩سس ٢ٟ ّ ٝ ؽ ش 113-٧115٘زح كذدص ح٠ٛ٪حد 

 حٛٔظ٪٫ ٟن اٟ٘خ٣ٰش طغـٰٚ ح٠ٛ٘خ٠ٛخص ٩أخز ٣غخ ٨٤ٟخ .

 اٌفظً اٌضبٍٔ  : اسزضٕبءاد ئلبِخ اٌذػىي اٌؼّىُِخ واٌمُىد اٌزٍ رشد ػٍُهب 

ٰخص ٓخ٣٪٣ٰش ٟو٤ٰش حالشخخص اػخسس حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ػ٢٠ شش٩ؽ ٩ شٜ٘روغ ح٠ٛششم خ٪ٙ رظِش حعظؼ٤خثٰش 

٩ٟغخؿش خخطش ، ٩ارح ٗخ١ حالطٚ ٧٪ اػخسس حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٠ٓ٩ن ٟشط٘زٮ حٛـشٯ٠ش طلٰٔٔخ ٜٛشدم حٛوخٝ 

٩حٛخخص ُب١ ػ٠ش ٰٓ٪د طشد ه٬ٜ ٧زح حالطٚ ٩طلذ ٦٤ٟ ٩روؼ٨خ ٯل٪ٙ د١٩ آخٟش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش رش٘ٚ دحثٞ 

 ٩ٟئرذ .
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 شع دك ئلبِخ اٌذػىي اٌؼّىُِخ اٌّجذش األوي : جهبد اسزضٕبئُخ خىي ٌهب اٌّش

   1 خ٪٨ٛخ كْ آخٟش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٩طظ٤٪م ر٢ٰ ؿ٨خص ٓؼخثٰش ٩أخش٫ ادحسٯش ، ح٠ٛخدس  كذد ح٠ٛششم ؿ٨خص

ح٠ِٜٛ٘٪١ رزٖٛ ٓخ٣٪٣خ ، ٠ٗخ ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٨٠ٰٔخ ح٠ٛ٪كِ٪١ " ٯٰٔٞ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٩ٯ٠خسع٨خ ٓؼخس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش 

 زٔخ ٜٛشش٩ؽ ح٠ٛلذدس ُٮ ٧زح حٛٔخ٣٪١ "ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٨٠ٰٔخ حٛـشٍ ح٠ٛظؼشس ؿ

 اٌّغٍت األوي : جهبد غُش لضبئُخ 

٣لشح  ٛـزٰوش روغ حٛـشحثٞ حٛظٮ طظ٠ٰض رخٛخظ٪طٰش ُٔذ حع٤ذ ح٠ٛششم حخظظخص طلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش 

 طظٜخض ُٮ حِٛٔشحص ح٠ٛ٪حٰٛش .رشؤ٨٣خ ا٬ٛ ؿ٨خص ادحسٯش ٣ـ٠ض اؿشحءحط٨خ ٓ٪ح٢ٰ٣ خخطش 

 زضشس اٌفمشح االوًٌ : اٌّ

٤ٟق ح٠ٛششم ٠ٜٛظؼشس ٢ٟ حٛـشٯ٠ش حٛلْ ُٮ اػخسس حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش رش٘خٯش  ٩115  ٩65  ٢ٟ1 خالٙ ح٠ٛ٪حد 

ٟزخششس ٟظل٪رش رخالدهخء ح٠ٛذ٣ٮ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش حٛضؿشٯش أ٩ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ، ٧٩زح حٛلْ ٧٪ هخٝ ٩شخٟٚ ٛ٘خُش 

 ، ٢٘ٛ ٤٧خٕ شش٩ؽ ٯـذ ط٪حُش٧خ : حٛـشحثٞ 

 طوشع شخظٰخ ٛؼشس ؿغ٠خ٣ٮ أ٩ ٟخد٭ أ٩ ٟو٤٪٭ طغزذ ٦ُٰ حٛـشٯ٠ش رش٘ٚ ٟزخشش  أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛظؼشس ٓذ -

ح٨ٛ٪ٯش حٛ٘خٟٜش ٠ٜٛشظ٘ٮ ط٪ُش ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛزٰخ٣خص ُٮ حٛش٘خٯش ح٠ٛزخششس طلض ؿخثٜش هذٝ حٛٔز٪ٙ ٢ٟ ٓزٰٚ  -

دهخء طلذٯذ حالعزخد حٛذحه٠ش ٛال –هشع حالُوخٙ ح٠ٛ٘٪٣ش ٜٛـشٯ٠ش ٩طخسٯخ ٩ٟ٘خ١ حسط٘خر٨خ  –٩ح٠ٛشظ٬٘ ر٦ 

حخظٰخس ٟ٪ؿ٢ رذحثشس ٣ِ٪ر ح٠ٛل٠٘ش  –طلذٯذ ٟزٜي حٛظو٪ٯغ ٩حٯشحد٥ ر٠زٗشس ح٠ٛـخٛذ ح٠ٛذ٣ٰش  –٩ح٠ٛزشس ٜٛـٜذ 

 ارح ٗخ١ ح٠ٛشظ٘ٮ ٯٰٔٞ خخسؿ٨خ .

٩طخظَٜ ٟغـشس حالدهخء ح٠ٛزخشش ٩حٛش٘خٯش ح٠ٛزخششس ه٢ حٛش٘خٯش ح٠ٛٔذٟش ٛذ٫ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٢ٟ كٰغ اؿشحءحط٨خ 

 ح٠ٛغـشٯش : 

 حٛش٘خٯش ُٮ حعٞ سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ٓخػٮ حٛظلْٰٔط٪ؿ٦ٰ  -

 دس٧ٞ 121أدحء سٓٞ ٓؼخثٮ ٓذس٥  -

 ٠ٗـخٛذ ٜٛلْ ح٠ٛذ٣ٮ دس٧ٞ ٜٛظ٤ظذ  111أدحء ٓغؾ ؿضحُٮ ٓذس٥  -

 اٯذحم ٟزٜي حٛ٪دٯوش رظ٤ذ٩ّ ح٠ٛل٠٘ش حٛز٭ ٯخؼن ٜٛغٜـش حٛظٔذٯشٯش ٠ٜٛل٠٘ش أ٩ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ  -

 هخء ح٠ٛذ٣ٮ ُٮ ٟ٪حؿ٨ش كذع ال ٯ٢٘٠ آخٟش حٛذه٪٫ ح٠ٛذ٣ٰش ه٢ ؿشٯْ حالد -

ُٮ كخٛش ح٠ٰٓض حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ػذ ٟ٪كَ ه٠٪ٟٮ أ٩ ه٪١ طخرن ٜٛغٜـش أ٩ ٓخػٮ ٩طز٢ٰ حكظ٠خٙ ٰٓخٝ  -

 ٟغئ٩ٰٛش حٛذ٩ٛش ٩ؿذ اشوخس حٛ٪ٰٗٚ حٛٔؼخثٮ ٠٠ٜٜٛ٘ش .

ح٠َٜٛ ػٞ ٯظٞ اكخٛش َٟٜ حٛٔؼٰش ه٬ٜ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٓظذ حالؿالم ٩طغـٰٚ ٟشحؿو٦ ٛذٯ٨خ ٩اكذحع َٟٜ ٣لٰش 

، ٧زح ٩طظزق حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ح٠ٛٔخٟش رـشٯٔش ٟزخششس ٟٜ٘خ ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش ٩رخ٤ٛظٰـش ُب١ ط٤خصٙ حالطٜٮ 

ٜذه٪٫ ، ُٰٔن كذ ٛاال ارح ٗخ٣ض حٛش٘خٯش ششؿخ أعخعٰخ ٩ٟـٜ٪رش ٨ُٰخ ح٠ٛظؼشس ُزٖٛ ال ٯؼن كذح ٠ٜٛظخروش 

 حٛو٠٪ٰٟش ٩طظ٪َٓ اؿشحءحط٨خ .

 اٌظفخ اٌضجغُخ  اٌفمشح اٌضبُٔخ : اٌّىظفىْ روو

كٰغ ٣ظض ه٬ٜ أ١ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش طشُن ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش رخعظذهخء ٯغ٦٠ٜ  ٧٩151٪ ٟخ ؿخء ُٮ ح٠ٛخدس 

٣ض خخص ٯغ٠ق ٨ٛز٥ حالدحسس رزٖٛ ، طظوذد ٧ز٥  أكذ أه٪ح١ حالدحسس ح٠ٛؤر١٩ ٦ٛ رزٖٛ ٓخ٣٪٣خ ، ارح ٗخ١ ٤٧خٕ

ْ ، ٢ٟ ر٨٤ٰخ ادحسس ح٠ٰٛخ٥ ٩حٌٛخرخص ٩ٟظخٛق حٛظو٠ٰش حٛظخروش حٛـ٨خص حالدحسٯش حٛظٮ خ٪ٙ ٨ٛخ ح٠ٛششم ٧زح حٛل

٠ٜٛٔخؿوخص ٩ حٛـ٠خهخص حٛلؼشٯش ٩حٛٔش٩ٯش ٩أٓغخٝ حٛشئ١٩ حالٓظظخدٯش حٛظخروش ٜٛو٠خالص حٛظٮ طؼـٜن ر٠شحٓزش 

 ٩ح٤٠ٛخُغش ٩ٟذٯشٯش ح٠ٛـخصس حٛظخروش ٜٛو٠خالص .حالعوخس 
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 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : اٌجهبد اٌمضبئُخ 

٨خص ه٠٪ٟخ ر٢ٰ ٓؼخس حٛظلْٰٔ ٩حٌٛشُش حٛـ٤لٰش ٩حٌٛشُش حٛـ٤خثٰش ر٠ل٠٘ش ح٤ٛٔغ ٩حٛشإعخء طظ٪صم ٧ز٥ حٛـ

 ػٞ ٟلخٗٞ حٛل٘ٞ . حإلعظج٤خٍحأل٩ٛ٪١ ر٠لخٗٞ 

 اٌفمشح االوًٌ : لبضٍ اٌزذمُك 

 طظٜ٘ٚ طلٰٔٔخص ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ر٠ـ٠٪هش ٢ٟ حال٩حٟش حٛظٮ ط٨٤ٮ حٛظلْٰٔ ٧٩ٮ : 

 حألٟش رخالكخٛش ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش  -

 حألٟش روذٝ ح٠ٛظخروش أ٩  -

 أ٩ حالٟش روذٝ حالخظظخص  -

، ٩ٟظخروش ح٠ٛظ٨ٞ أٟخٝ حٛـ٨ش حٛٔؼخثٰش ح٠ٛخظظش روذ طشؿٰق ار١ حالكخٛش ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش طو٤ٮ طلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش 

ش ٢٘ٛ ٠٣ٰض ر٢ٰ حإلكخٛش ٢ٟ ؿشٍ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٛذ٫ ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰٓخػٮ حٛظلْٰٔ أعزخد حالدح٣ش ٩ط٠لٰض حالدٛش ، 

ٯخظَٜ حألٟش ٛذٯ٦ كغز٠خ ارح طوْٜ حألٟش ر٠خخِٛش أ٩ ؿ٤لش أ٩ ؿ٤خٯش ، ، ُخأل٩ٙ  حإلعظج٤خ٩ٍٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٛذ٫ ٟل٠٘ش 

ط٤ض ه٬ٜ " ارح طز٢ٰ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ٛذ٫ ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش أ١ حالُوخٙ ط٘٪١ ٟخخِٛش ، أكخٙ ح٠َٜٛ ه٬ٜ  514ُخ٠ٛخدس 

 ح٠ٛشحٓزش حٛٔؼخثٰش ٩رخالُشحؽ ه٢ ح٠ٛظ٨ٞ ح٠ٛوظٔٚ ٟخ ٛٞ ٯ٢٘ ٟوظٔال ٛغزذ آخش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩أٟش ر٪ػن كذ ٜٛ٪ػن طلض 

أٟخ رخ٤ٛغزش ٜٛـ٤خٯخص ٨ُٮ ال أطذس ٓخػٮ حٛظلْٰٔ أٟشح ربكخٛش ح٠ٛظ٨ٞ ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش ح٠ٛظخظش " رـ٤لش ارح طوْٜ حألٟش 

ْٜ رـ٤خٯش ٩ؿذ ه٦ٰٜ حٛظظشٯق روذٝ طذخٚ ػ٢٠ حخظظخص ٓخػٮ حٛظلْٰٔ رخ٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش ُبرح طز٢ٰ ٦ٛ أ١ حألٟش ٯظو

، أٟخ ٓخػٮ  512حالخظظخص ٩اكخٛش ح٠َٜٛ ه٬ٜ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش حٛظٮ طٔ٪ٝ ربكخٛظ٦ ه٬ٜ حٛـ٨ش ح٠ٛخظظش ؿزٔخ ٠ٜٛخدس 

أ١ حالُوخٙ  حإلعظج٤خٍُظ٤ض ه٬ٜ أ١ " ارح طز٢ٰ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ٛذ٫ ٟل٠٘ش  515ُخ٠ٛخدس  حإلعظج٤خٍحٛظلْٰٔ ٛذ٫ ٟل٠٘ش 

 ال رخ٤ٛٔغ .ا٩ال ٯٔزٚ ٧زح حالٟش حٛـو٢ طذس أٟشح ربكخٛش ح٠ٛظ٨ٞ ه٬ٜ ًشُش حٛـ٤خٯخص " ط٘٪١ ؿ٤خٯش أ

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : اٌغشفخ اٌجٕذُخ 

٩حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ أ٩ ٢ٟ ٯ٤٪د ه٦٤ ٢ٟ٩ ٟغظشخسٯ٢ حػ٢ٰ٤  حإلعظج٤خٍطظ٘٪١ حٌٛشُش حٛـ٤لٰش ٢ٟ حٛشثٰظ حأل٩ٙ ٠ٛل٠٘ش 

٢ٟ ّ  511كذدح حخظظخطخط٨خ ح٠ٛخدس  حإلعظج٤خٍحٌٛشُش ٧ٮ ٧ٰجش ؿ٠خهٰش ٠ٛل٠٘ش أ٩ أكذ ٣٪حر٦ ػٞ ٢ٟ ٗخطذ ػزؾ ، ٧ز٥ 

ُٮ ًشُش ح٠ٛش٪سس روذ حالؿالم ه٬ٜ طٔشٯش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩ دسحعش ح٠ٜٛظ٠غخص ٝ ؽ ، كٰغ طؤذ ؿٜغخط٨خ رظِش عشٯش 

حٌٛشُش ُٮ طلشٯٖ  ٧ز٥ حٛ٘ظخرٰش ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش ٩ٟزٗشحص حالؿشحٍ ػٞ طظذس ٓشحس٧خ ُٮ ؿٜغش ه٤ٰٜش . ٩ٯظـ٬ٜ د٩س

 ٢ٟ خالٙ :  شحٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟ

حرح حطذسص حٌٛشُش حٛـ٤لٰش ٓشحسح روذٝ حخظظخص ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ُب٨٣خ طو٢ٰ ٧ٰجش حٛل٘ٞ أ٩ حٛظلْٰٔ حٛظٮ طخظض رخ٤ٛلش  -

 ( 515ُٮ حٛٔؼٰش )ٝ

 (511ُب٨٣خ طظذس ٓشحسح رزٖٛ )ٝارح أٯذص أٟشح روذٝ ح٠ٛظخروش  -

ُب٨٣خ طٔشس اكخٛش حٛٔؼٰش أ٩ال ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش ارح طوْٜ  حالٟش ر٠خخِٛش أ٩ ؿ٤لش ٩ػخ٣ٰخ  ارح أٌٛض أٟشح روذٝ ح٠ٛظخروش -

ط٘٪١ ؿ٤خٯش ، ٩ُٮ ٧ز٥ حٛلخٛش طلٰٚ ٟو٨خ حٛـ٤ق ٩ح٠ٛخخِٛخص ًٰش ا٬ٛ ًشُش حٛـ٤خٯخص ارح طز٢ٰ ٌٜٛشُش حٛـ٤لٰش أ١ حالُوخٙ 

 .حٛٔخرٜش ٜٛظـضثش أ٩ ح٠ٛشطزـش رخٛـ٤خٯش 

 خ : اٌغشفخ اٌجٕبئُخ ثّذىّخ إٌمض اٌفمشح اٌضبٌض

طوـٮ حٛلْ ٌٜٛشُش حٛـ٤لٰش ر٠ل٠٘ش  532خالُخ ٜٛذ٩س حألعخعٮ ٠ٛل٠٘ش ح٤ٛٔغ رخهظزخس٧خ ٟل٠٘ش ٓخ٣٪١ ، ُخ٠ٛخدس 

ر٤خء ه٬ٜ ٟٜظ٠غخص حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ر٤ِظ ح٠ٛل٠٘ش رؤ١ ٯـش٭ طلْٰٔ ُٮ كخٛش ٗخ١ حِٛوٚ ٤ٟغ٪رخ ا٬ٛ ٟغظشخس  ح٤ٛٔغ

أ٩ هؼ٪ ٢ٟ أهؼخء حٛل٘٪ٟش أ٩ ٗخطذ د٩ٛش أ٩ ٓخع ر٠ل٠٘ش ح٤ٛٔغ أ٩ رخ٠ٛـٜظ حاله٬ٜ ٜٛلغخرخص  ٛـالٛش ح٠ٜٖٛ أ٩

هؼ٪ ُٮ ح٠ٛـٜظ حٛذعظ٪س٭ أ٩ ٩حٛٮ أ٩ هخٟٚ أ٩ سثٰظ ٟل٠٘ش حعظ٤ٰخٍ أ٩ ٟظخظظش أ٩ هخدٯش أ٩ ٩ٰٗٚ هخٝ ٠ٜٜٖٛ ، 

وخٓزخ ه٨ٰٜخ ٓخ٣٪٣خ ع٪حء أػ٤خء ٟضح٩ٛش ٧ئالء حالشخخص طـزْ ٨ُٰٞ ٓ٪حهذ حالخظظخص حالعظؼ٤خثٮ ه٤ذ حسط٘خر٨ٞ أُوخال ٟ

 ، ٣شٰش ا٬ٛ أ١ ٧ز٥ حٛٔؼخٯخ ال طٔزٚ ٟو٨خ ح٠ٛـخٛزش رخٛلْ ح٠ٛذ٣ٮ .٨ٟخ٨ٟٞ أ٩ خخسؿ٨خ 
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  اإلسزئٕبفاٌفمشح اٌشاثؼخ : اٌشؤسبء األوٌىْ ٌّذبوُ 

رظذحثٰش أ٩ أ٩ سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش حال حإلعظج٤خٍ: ارح ٗخ١ حِٛوٚ حٛـشٟٮ ٤ٟغ٪رخ ا٬ٛ ٓخع ر٠ل٠٘ش  حٛلخٛش حال٬ٛ٩

، ٩روذ اؿشحء طلْٰٔ ٯٔ٪ٝ سثٰظ ٟل٠٘ش ٟظخظظش أ٩ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ر٨خ أ٩ ٓخع رخ٠ٛـٜظ حٛـ٨٪٭ ٜٛلغخرخص 

حطذس ارح طوْٜ حألٟش رـ٤خٯش أطذس ٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ٰٛٔذٝ ٟٜظ٠غخط٦ ، أٟخ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ رشُن ح٠َٜٛ ا٬ٛ حٛ٪ٰٗ

أٟخ ُٮ كخٛش ؿ٤لش ٯظذس أٟشح ربكخٛش  حإلعظج٤خ٠ٍش ٓخػٮ حٛظلْٰٔ أٟشح ربكخٛش حٛٔؼٰش ا٬ٛ ًشُش حٛـ٤خٯخص ر٠ل٘

 ٰش .حإلعظج٤خُحٛٔؼٰش ه٬ٜ ًشُش حٛـ٤ق 

ه٤ذٟخ ٯ٘٪١ حِٛوٚ حٛـشٟٮ ٤ٟغ٪رخ ا٬ٛ ٓخػٮ ر٠ل٠٘ش حرظذحثٰش أ٩ ٟظخظظش ٯٔ٪ٝ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ :  حٛلخٛش حٛؼخ٣ٰش

ػٞ  حألٟش ٯٔظؼٮ اؿشحء رلغ ربكخٛش حٛٔؼٰش ا٬ٛ حٛشثٰظ حأل٩ٙ ٤ِٛظ ح٠ٛل٠٘ش ، ٧زح حألخٰش ٯٔشس ٟخ ارح ٗخ١

 طـزْ ٣ِظ ٟٔظؼٰخص حٛلخٛش حال٬ٛ٩ ٜٛزلغ ٩ح٠ٛظخروش ٩حالكخٛش ٩ح٠ٛـخٛزش رخٛلْ ح٠ٛذ٣ٮ .

: ارح ٗخ١ حِٛوٚ حٛـشٟٮ ٤ٟغ٪رخ ا٬ٛ رخشخ أ٩ خِٰٜش أ٩ هخٟٚ أ٩ سثٰظ دحثشس أ٩ ٓخثذ أ٩ رؼخرؾ  حٛلخٛش حٛؼخٛؼش

ٯٔظؼٮ اؿشحء طلْٰٔ ٩ُٮ كخٛش حالٯذحد ٯو٢ٰ ٟغظشخسح  ُخٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٯٔشس ٟخ ارح ٗخ١ حالٟشششؿش ٓؼخثٰش 

ٜٛظلْٰٔ ُبرح طوْٜ حألٟش رـ٤خٯش ُخ٠ٛغظشخس ح٠َٜٛ٘ رخٛظلْٰٔ ٯظذس أٟشح رخالكخٛش ا٬ٛ ًشُش حٛـ٤خٯخص أٟخ ارح طوْٜ 

 رـ٤لش ُٰلٰٚ حٛٔؼٰش ا٬ٛ ٟل٠٘ش حرظذحثٰش ًٰش حٛظٮ ٯضح٩ٙ ٨ُٰخ ح٠ٛظ٨ٞ ٨ٟخ٦ٟ رذحثشط٨خ .

 ذبوُ اٌذىُ اٌفمشح اٌخبِسخ : ِ

٧ز٥ حٛظالكٰش رٰذ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ُٮ حٛـ٤خٯخص ٩حٛـ٤ق حٛظٮ طشط٘ذ خالٙ ؿٜغخص ح٠ٛلخ٠ٗش ر٤خء ه٬ٜ ح٠ٛلخػش 

حٛظٮ ط٘٪١ ٧ٰجش حٛل٘ٞ ٓذ كشسط٨خ ٩ح٠ٛظؼ٤٠ش ٜٛ٪ٓخثن ح٤٠ٛغ٪رش ٠ٜٛظ٨ٞ حٛز٭ ٯظٞ اكخٛظ٦ ٢ٟ ٓزٚ ح٠ٛل٠٘ش رخٛٔ٪س 

حٛظخدس ُٮ ٧زح ح٤ٛ٪م ٢ٟ حٛـشحثٞ ٨٣خثٰخ ٩ال ٯ٢٘٠ حٛـو٢ ٦ُٰ رخ٭ ، ٩ٯ٘٪١ حٛل٘ٞ حٛو٠٪ٰٟش ه٬ٜ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش 

 ٩عٰٜش ٢ٟ ٩عخثٚ حٛـو٢ .

 اٌّجذش اٌضبٍٔ : ِىأغ ئلبِخ اٌذػىي اٌؼّىُِخ واسجبة سمىعهب 

٢٘ٛ ٤٧خٕ كخالص ٯ٤٠ن كْ آخٟش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٤ٟز حالطٚ حالطٚ أ١ ٯظٞ حٛؼشد ه٬ٜ ٯذ ٟشط٘ذ حٛـشٯ٠ش 

ٟخ٣ن  ط٘خد حٛـشٯ٠ش ٩ٓزٚ حٓخٟش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش أ٩ روذ حٓخٟظ٨خ كٰغ ٯظشطذ ه٢ ط٪ُش ٩كخالص أخش٫ روذ حس

 ٢ٟ ح٠ٛ٪ح٣ن عٔ٪ؽ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش .

 اٌّغٍت األوي : لُىد ئلبِخ اٌذػىي اٌؼّىُِخ 

د ، ٧ز٥ حٰٛٔ٪عٜـش آخٟش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش ٰٛغض عٜـش ٟـٜٔش رٚ ٰٟٔذس رٰٔ٪د طلذ ٢ٟ ٣ِ٪ر٧خ 

طظوْٜ رزوغ حالشخخص حٛزٯ٢ ٯظ٠ظو٪١ رخٛلظخ٣ش حٛٔؼخثٰش " ح٠ٜٖٛ ، حٛزش٠ٛخ٣ٰ٪١ ، حٛذرٜ٪ٟخعٰ٪١ ح٠ٛوظ٠ذ١٩ 

أ١ حٛؼالػش حال٬ٛ٩ طظغٞ رـخرن حٛذٯ٠٪ٟش رخ٠ٌٛشد ٩أخٰشح حالخظظخص ٩حشظشحؽ حٛ٘ظخرش ، ٩أ٧ٞ ٟخ ٯ٠ٰض ٧ز٥ حٰٛٔ٪د 

 ر٠٤ٰخ حٛشحروش ٰٓذ خخص .

 اٌفمشح االوًٌ : شخض اٌٍّه 

٧٩٪ ٟٔظؼ٬ دعظ٪س٭ طٞ ط٘شٯغ٦ ُٮ دعظ٪س  ال َّىٓ ٌىوًُ اٌٍّه أْ َزبثؼهـ ظ٠ظن ح٠ٜٖٛ رخٛلظخ٣ش حٛٔؼخثٰش ُٯ

 ه٬ٜ ًشحس رخٓٮ حٛذعخطٰش حٛغخرٔش . 13ُٮ حِٛظٚ  5111

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : أػضبء اٌجشٌّبْ 

٩ال حٛزلغ ه٦٤  " ال ٯ٢٘٠ ٟظخروش أ٭ هؼ٪ ٢ٟ أهؼخء حٛزش٠ٛخ١ ٢ٟ5111 دعظ٪س  ٣31ظض ه٬ٜ رٖٛ ح٠ٛخدس 

٩ال ٟلخ٠ٗظ٦ ر٤٠خعزش ارذحث٦ ٛشأ٭ أ٩ ٰٓخ٦ٟ رظظ٪ٯض خالٙ ٟضح٩ٛش ٨ٟخ٦ٟ ٟخ هذح حرح ٩ال اٛٔخء حٛٔزغ ٩ال حهظٔخ٦ٛ 

 ح٠ٜٛ٘ٮ أ٩ ٯخٚ رخالكظشحٝ ٠ٜٜٖٛ أ٩ حٛذٯ٢ حالعالٟٮ . حٛشأ٭ ٯ٤خٓش ح٤ٛلخٝ ٗخ١ 
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 اٌفمشح اٌضبٌضخ : اٌجؼضبد اٌذثٍىِبسُخ 

طوـٮ كظخ٣ش ٠٠ٜٛؼ٢ٰٜ حٛذرٜ٪ٟخع٢ٰٰ ٠ٟخ ٯـوٚ حٛٔؼخء ح٠ٌٛشرٮ ٟٜضٟخ ص د٩ٰٛش حٛظضٝ ح٠ٌٛشد روذس حطِٰٔخ

ُٮ سإعخء حٛذ٩ٙ حالؿ٤زٰش ر٠شحهخس ٓ٪حهذ حٛلظخ٣ش حٛٔؼخثٰش ٨ٛئالء حالشخخص ، ٩طظ٠ؼٚ حٛزوؼخص حٛذرٜ٪ٟخعٰش 

ش ح٠ٛشخض ٨ٛخ ُٮ ٩ح٠ٛوظ٠ذ١٩ حٛذرٜ٪ٟخعٰ٪١ ٩حُشحد هخثٜظ٨ٞ ٠ٟ٩ؼٜ٪ ح٨ٰٛجخص حٛذ٩ٰٛش ٩حٛٔ٪حص حٛوغ٘شٯش حالؿ٤زٰ

حسط٘ذ أكذ ٧ئالء حالشخخص ؿشٯ٠ش ُٮ ح٠ٌٛشد ُخٛل٘٪ٟش ح٠ٌٛشرٰش طـٜذ ٢ٟ د٩ٛظ٦ علذ ح٠ٌٛشد ، ُبرح 

٩ٓذ سطذ ح٠ٛششم آػخس  روؼظ٨خ ٩حهظزخس٥ شخظخ ًٰش ٟشً٪د ر٦ أل٦٣ ح٣ظ٨ٖ كشٟش حٛٔخ٣٪١ حٛ٪ؿ٤ٮ ٜٛذ٩ٛش .

ر٠وخٓزظ٦ رخٛظـشٯذ ٢ٟ  556كغذ حِٛظٚ ٓخ٣٪٣ٰش ه٬ٜ ٗٚ ػخرؾ ششؿش ٓؼخثٰش ٛٞ ٯظٰٔذ ر٨ز٥ ح٠ٛٔظؼٰخص 

 حٛلٔ٪ّ حٛ٪ؿ٤ٰش .

 اٌفمشح اٌشاثؼخ : االخزظبص واشزشاط اٌىزبثخ أو اٌغٍت 

ٯٰٔذ عٜـش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ُٮ آخٟش حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ط٪ُش ششؽ حالخظظخص أ٭ حخظظخط٨خ ُٮ اه٠خٙ عٜـش 

ه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ُٮ روغ حٛـشحثٞ اال ر٤خء ه٬ٜ حٛذح٠ٛالءٟش ُٮ حٛـشحثٞ ح٠ٛوش٩ػش ه٨ٰٜخ ٠ٗخ ال ٯ٨٤٘٠خ طلشٯٖ 

 طٔذٯٞ ش٘خٯش أ٩ ؿٜذ ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م .

 أوال : االخزظبص 

ٰٓذ ح٠ٛششم ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ُٮ طلشٯ٨٘خ ٜٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش رخظ٪ص حالُوخٙ حٛـشٰٟش حٛظٮ ٯشط٘ز٨خ روغ 

 ٧٩ٞ ٗخٛظخٛٮ :  535-532حالشخخص أػ٤خء ٟضح٩ٛظ٨ٞ ٨ٟخ٨ٟٞ أ٩ خخسؿ٨خ رٗش٧ٞ ح٠ٛششم ُٮ ح٠ٛ٪حد ٟخ ر٢ٰ 

ٟغظشخس٩ ح٠ٜٖٛ أ٩ حهؼخء حٛل٘٪ٟش أ٩ ٗظخد حٛذ٩ٛش أ٩ ٓخع ر٠ل٠٘ش رخ٤ٛٔغ أ٩ رخ٠ٛـٜظ حاله٬ٜ ٜٛلغخرخص أ٩  -1

هؼ٪ ُٮ ح٠ٛـٜظ حٛذعظ٪س٭ أ٩ ٩حٛٮ أ٩ هخٟٚ أ٩ سثٰظ أ٩ٙ ٟل٠٘ش حعظج٤خٍ أ٩ هخدٯش أ٩ ٟظخظظش أ٩ ٩ٰٗٚ 

 هخٝ ٛذٯ٨خ .

رظذحثٰش هخدٯش أ٩ ٟظخظظش ح٩ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ أ٩ ٓخع رخ٠ٛـٜظ أ٩ سثٰظ ٟل٠٘ش ح حإلعظج٤خٍٓخع ر٠ل٠٘ش  -5

 حٛـ٨٪٭ ٜٛلغخرخص .

 ٓؼخس ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش حٛوخدٯش أ٩ ح٠ٛظخظظش  -1

 رخشخ أ٩ خِٰٜش أ٩ سثٰظ دحثشس أ٩ ٓخثذ أ٩ ػخرؾ ششؿش ٓؼخثٰش  -1

 صبُٔب : اٌشىبَخ 

ُٮ روغ حٛلخالص ٓزٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش  ٢ٟ طوظزش حٛش٘خٯش ٢ٟ أ٧ٞ حٰٛٔ٪د حٛظٮ طشد ه٬ٜ طلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش 

أ٩ ه٢ ؿشٯْ ٩ٰٗٚ ر٠٪ؿذ ٩ٗخٛش ٟلذدس ٌٛشع ُخ٠ٛششم حشظشؽ ه٬ٜ حٛؼلٰش أ١ طظٔذٝ شخظٰخ رخٛش٘خٯش 

٠ٗخ ال ٯ٢٘٠ ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش ح٠ٛظخروش روذ ٩ُخس حٛؼلٰش ، ٢ٟ ٧ز٥  ، ٩ال ٯ٤ظٔٚ ٧زح حٛلْ ٜٛ٪سػش طٔذٯٞ حٛش٘خٯش 

 حٛلخالص : 

 ٢ٟ ّ ؽ  151-146، حِٛظ٪ٙ  ؿشٯ٠ش أ٠٧خٙ حالعشس -

 ٢ٟ ّ ؽ  161ؿشٯ٠ش حٛخٰخ٣ش حٛض٩ؿٰش ، حِٛظٚ  -

 ٢ٟ ّ ؽ  212حٛغشٓش ُٮ كْ حالط٪ٙ ، حِٛظٚ  -

 ٢ٟ ّ ؽ  255حعظو٠خٙ ٣خٜٓش د١٩ ار١ ٟخ٨٘ٛخ ، حِٛظٚ  -

 ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ حٛـ٤خثٮ  215، حِٛظٚ خٰخ٣ش حالٟخ٣ش  -

 خسس ٢ٟ ٟذ٣٩ش حٛظـ ٩114  113اطذحس شٰٖ رذ١٩ سطٰذ ، حِٛظال١  -
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 صبٌضب : اٌغٍت 

٢ٟ ح٠ٛ٪ح٣ن ح٠ٛئٓظش ُٮ طلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ُٮ روغ حٛلخالص ػش٩سس طٔذٯٞ ؿٜذ ٣ل٨٠خ ٓخ٣٪١ حٛظلخُش 

ٗخ٠ٛـخٛظ حٛٔؼخثٰش ٩ حالدحسحص ٩ حٛـٰش ٩ح٨ٰٛجخص ح٠ٛزٗ٪سس ٟؼال حٛغذ ٩حٛشظٞ ػذ روغ ح٠ٛـخٛظ ٩ح٨ٰٛجخص 

 ٯِظق رخد ح٠ٛظخروش ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش د١٩ أ١ ٯٜض٨ٟخ رزٖٛ .، ٩طٔذٯٞ حٛش٘خٯش أ٩ حٛـٜذ ٢ٟ ّ ص  12ُٮ حِٛظٚ 

 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : أسجبة سمىط اٌذػىي اٌؼّىُِخ 

 ٢ٟ ٓخ٣٪١ ح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش ٠ُٰخ ٯٜٮ :  1كذدط٨خ ح٠ٛخدس 

 ٟ٪ص حٛشخض  -

 حٛظٔخدٝ  -

 حٛوِ٪ حٛشخٟٚ -

 حٛوِ٪ حٛخخص -

 ٣غخ ح٠ٛٔظؼٰخص حٛـ٤خثٰش حٛظٮ طـشٝ حِٛوٚ  -

 غذ ٓ٪س حٛشٮء ح٠ٛٔؼٮ ر٦ ػش٩سس طذ٩س ٟٔشس حٗظ -

 حٛظٜق ه٤ذٟخ ٯ٤ض ه٦ٰٜ حٛٔخ٣٪١ طشحكش  -

 حٛظ٤خصٙ ه٢ حٛش٘خٯش ارح ٗخ٣ض ششؿخ ػش٩سٯخ ٠ٜٛظخروش ٟخ ٛٞ ٯ٤ض حٛٔخ٣٪١ ه٬ٜ خال٦ُ -

 اٌفمشح االوًٌ : ِىد اٌّزبثغ 

عٔ٪ؽ ، ٠ُ٪ص ح٠ٛظ٨ٞ عزذ ٢ٟ أعزخد ٧٩٪ ٣ظٰـش ؿزٰوٰش ُٜٞ ٯوذ ٟو٨خ أ٭ ؿذ٫٩ ٢ٟ طلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش 

، ٢٘ٛ رخ٤ٛغزش ٠ٜٛظخدسس ٯـ٪ص ط٤ِٰز٧خ ، ٣٩شٰش ا٬ٛ أ١ حٛذه٪٫ ٨ُ٪ ال ٯلظخؽ ا٬ٛ سدم أ٩ ادٟخؽ ُٮ ح٠ٛـظ٠ن 

 .عٔ٪ؽ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ال طؤػٰش ٦ٛ ه٬ٜ حٛذه٪٫ ح٠ٛذ٣ٰش حٛظخروش ح٠ٛشُ٪هش أٟخٝ حٛٔؼخء حٛضؿش٭ 

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : اٌزمبدَ 

٘٪١ ٣ٔـش حكظغخر٦ ٤ٟز ٯ٪ٝ ٩ٓ٪م حٛـشٯ٠ش رلٰغ ارح ح٣ٔؼض ٧ز٥ ط٤شؤ روذ ٟش٩س ٩ٓض ٟو٢ٰ كذد٥ ح٠ٛششم ط

ح٠ٛذس د١٩ أ١ طظخز حٛـ٨خص ح٠ٛغئ٩ٛش أ٭ اؿشحء ُٮ كْ ٟشٗظذ حٛـشٯ٠ش ُٰظشطذ ه٢ رٖٛ عٔ٪ؽ حٛلْ ُٮ 

حهظزخسح ٗ٪١ ٩ٓن حٛـشٯ٠ش ٓذ طالش٬ ٩حٛشأ٭ حٛوخٝ ٓذ ط٤خعخ٧خ ٠ٗخ أ١ حٛـخ٣ٮ ٯ٘٪١ ٓذ هخ٬٣ ٢ٟ حٛخ٪ٍ ح٠ٛظخروش 

 ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ، ٩ٓذ كذد ح٠ٛششم ٟذد حٛظٔخدٝ ُٮ ٟخ ٯٜٮ :  ٩حٛظخِٮ

 ع٤ش ٰٟالدٯش ٗخٟٜش  12حٛـ٤خٯش طظٔخدٝ ر٠ش٩س  -

 ع٤٪حص ٰٟالدٯش ٗخٟٜش 1حٛـ٤لش طظٔخدٝ ر٠ش٩س  -

 ح٠ٛخخِٛش طظٔخدٝ ر٠ش٩س ع٤ش ٩حكذس ٰٟالدٯش ٗخٟٜش -

ذحء ٢ٟ طخسٯخ رٜ٪ى حٛؼلٰش ع٢ حٛششذ ٢٘ٛ ارح ٗخ١ حٛـشٝ ُٮ كْ ٓخطش ُب١ أٟذ حٛظٔخدٝ ٯزذأ ُٮ حٛغشٯخ١ حرظ

 ٠ٗخ أ١ ٟذد حٛظٔخدٝ ال ٯلظغذ ٨ُٰخ حٰٛ٪ٝ حأل٩ٙ ٩حٰٛ٪ٝ حألخٰش. حٛٔخ٣٪٣ٮ .

 ٩ ٯ٢٘٠ حٛظ٠ٰٰض ر٢ٰ ػالػش أ٣٪حم ٢ٟ حٛظٔخدٝ : 

 ٧٪ حٛز٭ طغٔؾ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٟو٦ ٩ال ٯ٢٘٠ اػخسط٨خ ٢ٟ ؿذٯذ:  اٌزمبدَ اٌّسمظ -1

ه٦ٰٜ حهظزخس ح٠ٛذس حٛض٤ٰٟش حٛغخِٛش حرظذحء ٢ٟ طخسٯخ حسط٘خد حٛـشٯ٠ش ٩ٗؤ٨٣خ ٛٞ : ٧٪ حٛز٭ ٯظشطذ  اٌزمبدَ اٌمبعغ -5

 ح٣ـالٓخ ٢ٟ حٰٛ٪ٝ ح٠ٛ٪حٛٮ ٢ٟ طخسٯخ حالؿشحء حٛٔخؿن .ط٢٘ ٩ٯزذأ حكظغخد ٟذس حٛظٔخدٝ ر٘خ٨ٜٟخ ٢ٟ ؿذٯذ 

ظ٨خ ألعزخد طشؿن : ٧٪ حٛز٭ ٯظشطذ ه٦ٰٜ ط٪َٰٓ ٟذس طٔخدٝ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ه٤ذٟخ ٯغظلٰٚ آخٟ اٌزمبدَ اٌّىلف -1

 .ح٬ٛ حٛٔخ٣٪١ ٣ِغ٦ 
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ُٰظ٪َٓ ُٮ حٛظخسٯخ حٛز٭ ٯخظَٜ حٛظٔخدٝ ح٠ٛ٪َٓ ه٢ حٛظٔخدٝ حٛٔخؿن ُٮ هذٝ ا٠٧خٙ حكظغخد ح٠ٛذس ح٤٠ٛظشٟش 

ٯـشأ ٦ُٰ ح٠ٛخ٣ن حٛٔخ٣٪٣ٮ ػٞ ٯزذأ ُٮ حٛغشٯخ١ ٢ٟ ؿذٯذ رض٩حٙ ح٠ٛخ٣ن حٛٔخ٣٪٣ٮ ٟن حالكظِخف رخكظغخد ح٠ٛذس حٛغخرٔش 

 .ه٢ حٛظ٪َٓ 

 شح اٌضبٌضخ : اٌؼفى اٌشبًِ اٌفم

٢ٟ ّ ؽ ، ُبرح طذس حٛوِ٪ حٛشخٟٚ ٓزٚ آخٟش  ٢٘ٛ21 ال ٯ٢٘٠ اػخسط٦ اال ر٤ض طششٯوٮ طشٯق ه٠ال رخِٛظٚ 

أل١ أػش حٛوِ٪ ٯ٤ظشٍ ا٬ٛ اصحٛش حٛ٪طَ حٛـشٟٮ حٛذه٪٫ ًٜض ٯذ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ه٢ طلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش 

٩ارح ٛٔخ٣٪٣ٮ أٟخ ارح طذس حٛوِ٪ روذ آخٟش حٛذه٪٫ ٗخ١ عززخ ٛغٔ٪ؿ٨خ ه٢ حِٛوٚ ح٠ٛشط٘ذ ٩رخٛظخٛٮ ٣ِٮ حٛش٢ٗ ح

ر٤ض حِٛظٚ  ٯ٠خسع٦ حٛزش٠ٛخ١حٛوخٝ ٣شٰش ا٬ٛ أ١ حٛوِ٪  طذس حٛوِ٪ روذ طذ٩س حٛل٘ٞ ٗخ١ عززخ ٛغٔ٪ؽ حٛؤ٪رش .

 . 5111دعظ٪س  ٢ٟ  41

 اٌفمشح اٌشاثؼخ : اٌؼفى اٌخبص

ٍ حٛوِ٪ حٛشخٟٚ حٛز٭ ٯ٤ظشٍ ا٬ٛ حِٛوٚ حٛـشٟٮ ٛزٖٛ ٯـْٜ ٯ٤ظشٍ أػش٥ ا٬ٛ حٛؤ٪رش ح٠ٛل٘٪ٝ ر٨خ ه٬ٜ خال

حٛظ٠ٰٰض ر٢ٰ حٛوِ٪ حٛشخٟٚ ٩حٛوِ٪ حٛخخص ، ٩حٛوِ٪ حٛخخص ٯ٠خٟشع٦ ح٠ٜٖٛ ر٤ض ه٦ٰٜ حٛوِ٪ ح٠ٛ٪ٛ٪٭ رٌشع 

 .٦٤٘ٛ ال ٯغٔؾ حٛذه٪٫ ح٠ٛذ٣ٰش حٛظخروش  5111دعظ٪س ٢ٟ  25حِٛظٚ 

 اٌفمشح اٌخبِسخ : ٔسخ اٌمبٔىْ اٌجٕبئٍ 

ػٞ طذس ٓخ٣٪١ ؿذٯذ ٯ٤ِٮ حٛظِش حالؿشحٰٟش ه٢ حِٛوٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش رظلشٯٖ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش حرح ٓخٟض 

 ح٠ٛشط٘ذ ُب١ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش طغٔؾ ٩رٖٛ رشش٩ؽ : 

 حٛٔخ٣٪١ حٛـذٯذ ٯٌٜٮ حٛظِش حالؿشحٰٟش ه٢ حِٛوٚ ح٠ٛشط٘ذ  -

حٛٔخ٣٪٣ٮ ٜٛغٜ٪ٕ ح٠ٛشط٘ذ أ٩ ٢ٟ  أ١ ٯٌٜٮ حٛظِش حالؿشحٰٟش ٰٜٗخ ٩ٯـو٦ٜ ٟزخكخ ، أٟخ ارح ٗخ١ ٯخَِ ٢ٟ حٛ٪طَ -

٢ٟ حٛٔخ٣٪١  3ُال ٯ٢٘٠ أ١ طغٔؾ حٛذه٪٫ ٢٘ٛ ٯغظِٰذ ٢ٟ حٛظخَِٰ ه٠ال ر٠ٔظؼٰخص ح٠ٛخدس حٛؤ٪رش ح٠ٛٔشسس ٦ٛ 

 حٛـ٤خثٮ كٰغ ٯـزْ ُٮ ك٦ٔ حٛٔخ٣٪١ حألطٜق .

 ٙ ٟذس طـز٦ٰٔ ـشحثٞ ح٠ٛشط٘زش خالٯلٚ ٩ٛ٪ روذ ا٨٣خء حٛو٠ٚ عخس٭ ه٬ٜ حٛأ١ ال ٯ٤ظذ ح٤ٛغخ ه٬ٜ ٓخ٣٪١ ٟئٓض  -

 لىح اٌشٍء اٌّمضٍ ثه اٌفمشح اٌسبدسخ : طذوس ِمشس اوزست 

٧زح ح٠ٛٔظؼ٬ ؿخء ٧٪ ح٠ٛٔشس حٛز٭ رخص ٨٣خثٰخ ال ٯ٢٘٠ حٛـو٢ ٦ُٰ رؤ٭ ؿشٯٔش ٢ٟ ؿشّ حٛـو٢ ، 

ٛظ٘شٯظ ُٜغِش ح٠ٛلخ٠ٗش حٛوخدٛش حٛظٮ طظ٤خ٬ُ ٟن ٟلخ٠ٗش شخض ٟشط٢ٰ ٢ٟ أؿٚ ٣ِظ حِٛوٚ ، ٢٘ٛ ٤٧خٕ 

 : ُش٧خ شش٩ؽ ٩ؿذ ط٪

أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔشس ٓؼخثٰخ طخدسح ه٢ عٜـش ٓؼخثٰش ، ر٠و٬٤ أ١ ط٘٪١ حألك٘خٝ ٩حٛٔشحسحص ٩حأل٩حٟش  -

رخعٞ حٛظخدسس ه٢ ٧ٰآص حٛل٘ٞ ٟلذدس ٩ٟوٜٜش رخعزخد ٩أ١ ٯظ٬ٜ ح٤٠ٛـ٪ّ ُٮ ؿٜغش ه٤ٰٜش ٩أ١ طظذس 

٢ٟ  132ٮ ح٠ٛخدس ؿالٛش ح٠ٜٖٛ ٩ؿزٔخ ٜٛٔخ٣٪١ ٩أ١ طظؼ٢٠ ؿ٠ٜش ٢ٟ حٛزٰخ٣خص ٟلذدس ه٬ٜ عزٰٚ حٛلظش ُ

 ّ ٝ ؽ .

 أ١ طل٪ص ٓ٪س حٛشٮء ح٠ٛٔؼٮ ر٦ ؿ٠ٰن ؿشّ حٛـو٢ أ٩ ال٣ظشحٝ أؿٚ حٛـو٢ . -

 اٌفمشح اٌسبثؼخ : اٌظٍخ 

اال أ١ ارشحٝ حٛظٜق ال ٯغٔؾ حٛذه٪٫ حٛضؿشٯش اال رخ٤ٛغزش ٛـشحثٞ ٟو٤ٰش ٩ال ٯ٢٘٠ أ١ ط٤ظ٨ٮ حٛذه٪٫ 

٧٩٪ ٟخ ٗخ١ حٛٔخ٣٪١ ٯ٤ض ه٬ٜ رٖٛ طشحكش ،  حٛو٠٪ٰٟش ربرشحٝ ٟظخٛلش ر٢ٰ حٛـخ٣ٮ ٩ح٠ٛظؼشس اال ارح

 " ٩طغٔؾ رخٛظٜق ه٤ذٟخ ٯ٤ض حٛٔخ٣٪١ طشحكش ه٬ٜ رٖٛ" ٣1ظض ه٦ٰٜ ح٠ٛخدس 
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 اٌفمشح اٌضبِٕخ : اٌزٕبصي ػٓ اٌشىبَخ 

كذد حٛٔخ٣٪١ كخالص ال طـ٪ص ٨ُٰخ ح٠ٛظخروش حال ر٤خء ه٬ٜ ش٘خٯش ٢ٟ ح٠ٛظؼشس ٩ه٦ٰٜ ُٮ ٧ز٥ حٛلخالص 

 : ح٠ٛظخروش ٨ُٰخ ه٬ٜ حٛش٘خٯش طظ٪َٓ شد حٛظ٤خصٙ ه٢ حٛش٘خٯش ، ٢ٟ ر٢ٰ حٛـشحثٞ حٛظٮ طغٔؾ ح٠ٛظخروش ٨ُٰخ ر٠ـ

  165حٛخٰخ٣ش حٛض٩ؿٰش ، ح٠ٛخدس  -

 212حٛغشٓش ر٢ٰ حالٓخسد ، ح٠ٛخدس  -

 151ا٠٧خٙ حألعشس ، ح٠ٛخدس  -

 ٢ٟ ّ ؽ  215خٰخ٣ش حالٟخ٣ش ، حِٛظٚ  -

 ٢ٟ ّ ؽ  255حٛغذ ٩حٛٔزٍ ر٪حعـش حٛظلخُش ، حِٛظٚ  -

 

 اٌضبٌش : اٌزذمُك االػذادٌاٌجبة 

٩ ح٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش عوٰخ ٦٤ٟ ا٬ٛ ط٪ؿٰذ  حإلعظج٤خ٣ٍض ٓخ٣٪١ ح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش ه٬ٜ ػ٤خثٰش حٛظلْٰٔ ر٠لخٗٞ 

كٔ٪ّ حال٣غخ١ ٩ر٤خء د٩ٛش حٛلْ ٩حٛٔخ٣٪١ ، ٧٘زح طٞ طٔ٪ٯش عٜـخص حٛوذحٛش حٛـ٤خثٰش ػ٠خ٣خ ٛشش٩ؽ ح٠ٛلخ٠ٗش حٛوخدٛش 

حٛظلْٰٔ ٯظز٪أ ٟ٘خ٣ش ٠٨ٟش ٩ ٟشٗضٯش ُٮ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ، ر٠خ ٯٔ٪ٝ ر٦ ٢ٟ اؿشحءحص ٩كٔ٪ّ حال٣غخ١ ، ُٔخػٮ 

حالػزخص ٩حٛزلغ ه٢ حٛلٰٔٔش ُٮ اؿال٨ٓخ ٩ؿ٠ن ح٠ٛوـٰخص ٩ح٠ٛوٜ٪ٟخص ك٪ٙ حٛـشٯ٠ش ط٤ظذ ه٬ٜ ط٠لٰض ٩عخثٚ 

ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٠ٗخ  ، ٩ه٢ ؿ٠ٰن ح٠ٛظذخ٢ٰٜ ُٮ حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٗخ٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩ح٠ٛل٠٘ش ُٮ حعظٔالٰٛش طخٟش 

 . سأٯ٤خ ٧٪ ػخرؾ عخٟٮ ٜٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٩ٯظٞ حخظٰخس٥ رو٤خٯش ٢ٟ أِٗؤ حٛٔؼخس 

حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ ٯخظَٜ ه٢ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ، ع٪حء ٢ٟ كٰغ حٛـ٨ش حٛظٮ طٔ٪ٝ ر٦ ح٩ ٢ٟ كٰغ حٛؼ٠خ٣خص 

ز٭ طٔ٪ٝ ر٦ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ح٠ٛٔشسس ٦ٛ ، ٨ُ٪ ٟشكٜش ٓؼخثٰش ٩ٰٛظ ر٪ٰٛغٰش ، ٧٩٪ ٯظ٪عؾ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ حٛ

غظ٪ؿذ ، ٩ٓذ طٞ حهظ٠خد حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ ٜٛلخالص حٛظٮ ط٩حٛظلْٰٔ ح٨٤ٛخثٮ حٛز٭ طخظض ر٦ ح٠ٛل٠٘ش ُٮ حٛـٜغخص 

 ٟضٯذح ٢ٟ حِٛلض ٩حٛظ٤ٰٔذ ٯغظوظٮ حٰٛٔخٝ ر٨خ خالٙ حٛظلْٰٔ ح٨٤ٛخثٮ ُٮ ؿٜغخط٦ حٛو٤ٰٜش .

 ذادٌ اٌفظً األوي : اٌغجُؼخ اٌمبٔىُٔخ ٌٍزذمُك االػ

ح٠ٛششم ح٠ٌٛشرٮ ٛٞ ٯٔٞ رظوشٯَ حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ ٛزٖٛ ٯخٜؾ حٛزوغ ر٢ٰ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ٩حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ 

، ٨ُ٪ ٟشكٜش  521ح٬ٛ  ٩51حٛ٪حٓن أ١ ٧زح حألخٰش ٦ٛ ٣لخٝ ٓخ٣٪٣ٮ ٩اؿشحثٮ ٟظ٠ٰض ػ٦٤٠ ح٠ٛششم ُٮ ح٠ٛ٪حد 

ص ٩حٛـ٤ق ه٬ٜ كذ ع٪حء ٩ٯ٨ذٍ ا٬ٛ ط٠لٰض ٓؼخثٰش طظ٪عؾ حٛزلغ حٛظ٨٠ٰذ٭ ٩ح٠ٛلخ٠ٗش ٩ط٤ظذ ه٬ٜ حٛـ٤خٯخ

 ه٢ ؿشٯْ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالؿشحءحص .حالدٛش ٩حٛظؼزض ٢ٟ ٩ٓ٪م حٛـشحثٞ 

 اٌّجذش األوي : جهبد اٌزذمُك االػذادٌ واسزمالٌُزه 

٩ح٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش ، ٧٩٪ ٯ٠ؼٚ  حإلعظج٤خٍحٛظلْٰٔ حالهذحد٭ ٯٔ٪ٝ ر٦ ٓخع ٢ٟ ٓؼخس حٛل٘ٞ ح٠ٛو٢ٰ٤ٰ ر٠لخٗٞ 

 ٛؼخٛؼش ُٮ حٛظلش٭ روذ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩حٛششؿش حٛٔؼخثٰش .حٛغٜـش ح

 اٌّغٍت األوي : اٌجهبد اٌّىٍفخ ثبٌزذمُك االػذادٌ 

ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٧٪ حٛـشٍ حألطٰٚ ُٮ حٰٛٔخٝ ر٨٠خٝ حٛظلْٰٔ أل٦٣ ح٠َٜٛ٘ أعخعخ رخٛظلْٰٔ حالهذحد٭ ، ٢٘ٛ طظذحخٚ 

ٗخٌٛشُش حٛشٓخرش ه٬ٜ اؿشحءحص ٩ أ٩حٟش ٓؼخس حٛظلْٰٔ ٟو٦ روغ حٛـ٨خص حألخش٫ اٟخ رخهظزخس٧خ ط٠خسط ٣٪هخ ٢ٟ 

حٰٛٔخٝ ر٠٨٠خٝ ٩اٟخ ُٮ اؿخس حال٣خرش حٛٔؼخثٰش ك٢ٰ ٯو٨ذ ا٬ٛ ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش  حإلعظج٤خٍحٛـ٤لٰش ر٠ل٠٘ش 

حٛظلْٰٔ ُٮ اؿخس ٟغـشس خخطش ، ٗزٖٛ حألٟش ه٤ذٟخ طَٜ٘ روغ حٛـ٨خص حعظؼ٤خء حٰٛٔخٝ رزوغ حؿشحءحص حٛظلْٰٔ 

 ٣ض خخص ٟؼٚ حٌٛشُش حٛـ٤خثٰش ر٠ل٠٘ش ح٤ٛٔغ . ر٠ٔظؼ٬
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 اٌفمشح االوًٌ : اٌجهبد األطٍُخ ٌٍزذمُك االػذادٌ 

  حإلعظج٤خٍكذد٧خ ح٠ٛششم ُٮ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٩حٌٛشُش حٛـ٤لٰش ٜٛظلْٰٔ ر٠ل٠٘ش 

 أوال : لبضٍ اٌزذمُك 

،   حإلعظج٤خٍظظشس ه٬ٜ ٟلخٗٞ أكذع ٟئعغش ٓؼخس حٛظلْٰٔ رخ٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش روذ أ١ ٗخ٣ض ٟٔ 5111ّ ٝ ؽ ٛـ 

 1رٔشحس ٛ٪صٯش حٛوذٙ ٩حٛلشٯخص ٠ٛذس  حإلعظج٤خ٩ٍٯظٞ طو٢ٰٰ ٓؼخس حٛظلْٰٔ ع٪حء رخ٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش أ٩ ٟلخٗٞ 

٩سثٰظ ح٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش  حإلعظج٤خٍع٤٪حص ٓخرٜش ٜٛظـذٯذ ، ر٤خء ه٬ٜ حٓظشحف ٢ٟ ؿشٍ حٛشثٰظ حأل٩ٙ ٠ٛلخٗٞ 

ُٮ كخٛش ٛٞ ٯ٢٘ ُٮ ح٠ٛل٠٘ش ع٪٫ ٓخع ٩حكذ َٟٜ٘ رخٛظلْٰٔ ٩كخٙ ٟخ٣ن ٬ٛ ، اال أ٦٣ رخ٤ٛغزش ٠ٛلخٗٞ حٛذسؿش حال٩

٩ُٮ ح٣ظلخس د١٩ ٠ٟخسعظ٦ ٨٠ٛخ٦ٟ ٢٘٠ُٰ ٛشثٰظ ح٠ٛل٠٘ش ُٮ كخٛش حالعظوـخٙ ٩ر٤خء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش 

٠٠خسعش ٧ز٥ ح٠٨٠ٛش أ١ ٯض٩ٙ ح٠ٛخ٣ن أ٩ طذ٩س حٛظو٢ٰٰ رٔشحس ٣لخٟٮ أ١ ٯو٢ٰ أكذ ٓؼخس أ٩ ٟغظشخس٭ ح٠ٛل٠٘ش ٛ

أش٨ش  ٠ٗ1خ ٯ٢٘٠ ٛ٪صٯش حٛوذٙ أ١ ٯ٤ظذد ٨ٛز٥ ح٠٨٠ٛش ٓخػٰخ ٜٛظلْٰٔ ٠ٛذس ال طظـخ٩ص  21ؿزٔخ ٠ٛٔظؼٰخص ح٠ٛخدس 

 ٓخرٜش ٜٛظـذٯذ ٟشس ٩حكذس .

 صبُٔب : اٌغشفخ اٌجٕذُخ 

 : رخ٤ٛلش ُٮ  511كغذ ح٠ٛخدس ٧ٮ حٛذسؿش حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ دسؿخص حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ ٧٩ٮ ٟخظظش 

 ح٠ٛٔذٟش ا٨ٰٛخ ٟزخششس ٩ٗزح طذحرٰش حٛ٪ػن  طلض ح٠ٛشحٓزش حٛٔؼخثٰش .ص حالُشحؽ ح٠ٛئٓض ؿٜزخ -1

 ؿٜزخص رـال١ اؿشحءحص حٛظلْٰٔ  -5

 حالعظج٤خُخص ح٠ٛشُ٪هش ػذ أ٩حٟش ٓخػٮ حٛظلْٰٔ  -1

 ٗٚ اخالٙ ٤ٟغ٪د ٛؼخرؾ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش خالٙ ٟضح٩ٛظ٦ ٨٠ٛخ٦ٟ  -1

لغ ٩ط٠لٰض حالدٛش رٌٰش حٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ حٛلٰٔٔش ُب١ حٌٛشُش ٩ارح ٗخ١ حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ ٯ٨ذٍ ا٬ٛ طو٠ْٰ حٛز

حٛـ٤لٰش ٯ٨٤٘٠خ أ١ طٔ٪ٝ ربؿشحء أ٭ طلْٰٔ ط٠ٰٜ٘ٮ طشح٥ ِٰٟذح اٟخ طٜٔخثٰخ أ٩ رـٜذ ٢ٟ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ أ٩ رـٜذ ٢ٟ أكذ 

 حألؿشحٍ .

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : اٌجهبد االسزضٕبئُخ 

 ٩ػ٢٠ شش٩ؽ شٰٜ٘ش خخطش ٧٩ٮ :  حع٤ذ ا٨ٰٛخ ح٠ٛششم حٰٛٔخٝ ربؿشحءحص حٛظلْٰٔ حعظؼ٤خء

 حٌٛشُش حٛـ٤خثٰش ر٠ل٠٘ش ح٤ٛٔغ  -1

 ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٩ٓؼخس حٛل٘ٞ  -5

 أوال : اٌغشفخ اٌجٕبئُخ ثّذىّخ إٌمض 

" حرح ٗخ١ حِٛوٚ ٤ٟغ٪رخ ا٬ٛ ٟغظشخس ٛـالٛش  532طٔ٪ٝ ربؿشحءحص حٛظلْٰٔ ُٮ كْ حالشخخص حٛزٯ٢ رٗشط٨ٞ ح٠ٛخدس 

٘٪ٟش أ٩ ٗخطذ د٩ٛش أ٩ ٣خثذ ٗخطذ د٩ٛش ٟن ٟشحهخس ٟٔظؼٰخص حٛزخد حٛؼخ٢ٟ ٢ٟ ح٠ٜٖٛ أ٩ هؼ٪ ٢ٟ أهؼخء حٛل

حٛذعظ٪س أ٩ ٓخع ر٠ل٠٘ش ح٤ٛٔغ أ٩ رخ٠ٛـٜظ حاله٬ٜ ٜٛلغخرخص أ٩ هؼ٪ ُٮ ح٠ٛـٜظ حٛذعظ٪س٭ أ٩ ا٬ٛ ٩حٛٮ أ٩ 

ر٠ل٠٘ش  ٠ٛل٠٘ش حعظج٤خٍ هخدٯش أ٩ ٟظخظظش أ٩ ٩ٰٗٚ هخٝ ٠ٜٜٖٛ ٛذٯ٨خ ُب١ حٌٛشُش حٛـ٤لٰشهخٟٚ أ٩ سثٰظ أ٩ٙ 

ح٤ٛٔغ طؤٟش ر٤خء ه٬ٜ ٟٜظ٠غخص حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ر٤ِظ ح٠ٛل٠٘ش رؤ١ ٯـش٭ حٛظلْٰٔ ُٮ حٛٔؼٰش هؼ٪ح أ٩ هذس 

... روذ ا٨٣خء حٛظلْٰٔ ٯظذس ٓخػٮ أ٩ ٓؼخس حٛظلْٰٔ أٟشح ٓؼخثٰخ روذٝ ح٠ٛظخروش أ٩ رخالكخٛش ا٬ٛ أهؼخء ٢ٟ ٧ٰجظ٨خ 

 " ٯش ٟـخٛذ رخٛلْ ح٠ٛذ٣ٮ أٟخٝ ٟل٠٘ش ح٤ٛٔغ ... ال طٔزٚ أحٌٛشُش حٛـ٤خثٰش ر٠ل٠٘ش ح٤ٛٔغ  
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 صبُٔب : ضجبط اٌششعخ اٌمضبئُخ ولضبح اٌذىُ ) االٔبثخ اٌمضبئُخ ( 

كٰغ ٤ٟق ح٠ٛششم ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ كْ ح٣ظذحد أ٭ ٓخػٮ آخش ٰٜٛٔخٝ رؤكذ اؿشحءحص حٛظلْٰٔ ٢ٟ ٓؼخس حٛل٘ٞ أ٩ 

، ٧ز٥ خ ٢ٟ أه٠خٙ حٛظلْٰٔ ر٪حعـش حال٣خرش حٛٔؼخثٰش ػخرؾ ٢ٟ ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ٰٜٛٔخٝ ربؿشحء ٟخ ٯشح٥ الصٟ

حال٣خرش حٛٔؼخثٰش طغ٨ٚ ه٠ٚ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ خظ٪طخ ه٤ذٟخ ٯظوْٜ حألٟش رخالعظ٠خم ا٬ٛ أٓ٪حٙ شخض ٯظ٪حؿذ 

خخسؽ دحثشس ٣ِ٪ر٥ حٛظشحرٮ ، ٢٘ٛ ٟخ ٯ٤٠٨خ رخظ٪ص ٟ٪ػ٪م حال٣خرش حٛٔؼخثٰش ٧٪ ادخخٙ ؿ٨خص أخش٫ ًٰش 

حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ ٩طظ٠ؼٚ ُٮ ٓؼخس حٛل٘ٞ ٩ػزخؽ حٛششؿش حٛٔؼخثٰش ، ٨ُئالء ٓذ ٯلٜ٪١  أطٰٜش ٰٜٛٔخٝ ربؿشحءحص

 ٩حٛظٮ ٯـذ أ١ ٯظٰٔذ٩ح ر٨خ . ٟلٚ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ُٮ روغ حالخظظخطخص

 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : اسزمالٌُخ اٌزذمُك االػذادٌ 

  113-٧114٪ ٓزٚ ٗٚ شٮء ٟٔظؼ٬ دعظ٪س٭ ٣ظض ه٦ٰٜ حِٛظ٪ٙ ٟخ ر٢ٰ 

 دب اسزمالي اٌمضبء أوال : ِجب

٢ٟ حٛذعظ٪س " حٛغٜـش حٛٔؼخثٰش ٟغظٜٔش ه٢ حٛغٜـش حٛظششٯوٰش ٩ه٢ حٛغٜـش حٛظ٤ِٰزٯش . ح٠ٜٖٛ ٧٪  114حِٛظٚ 

 حٛؼخ٢ٟ العظٔالٙ حٛغٜـش حٛٔؼخثٰش " 

 ٩طظـ٬ٜ ٟلخ٧ش حعظٔالٰٛش حٛغٜـش حٛٔؼخثٰش ُٮ حٛٔ٪حهذ حٛذعظ٪سٯش حٛظخٰٛش : 

 ٢ٟ5111 دعظ٪س  114دعظشس ٨ِٟ٪ٝ حالعظٔالٰٛش ُٮ حِٛظٚ  -

٩ال ٯخؼن أل٭ ػٌؾ ٠ِٰٗخ ٗخ١ ٤ٟن حٛظذخٚ ُٮ شئ١٩ حٛٔؼخء رلٰغ ال ٯظ٬ٜٔ حٛٔخػٮ أ٭ طو٠ٰٜخص أ٩ أ٩حٟش  -

 ٣٪ه٦ أ٩ ؿ٨ظ٦ .

 كٰخد حٛٔخػٮ ٩طـشد٥ ه٢ حالؿشحٍ ٩حٛخظ٪ٝ  -

ـٜظ حاله٬ٜ ك٠خٯش حعظٔالٰٛش حٛٔخػٮ : ٠ُٜ٘خ أكظ حٛٔخػٮ أ١ حعظٔالٰٛظ٦ ٨ٟذدس ٩ؿذ ه٦ٰٜ اكخٛش حألٟش ه٬ٜ ح٠ٛ -

 ٜٛغٜـش حٛٔؼخثٰش الطخخر ح٠ٛو٢ٰ .

٠ٟخ ٯوظزش خـؤ ٤٨ٰٟخ ؿغ٠ٰخ رظشٍ ح٤ٛلش ٟغئ٩ٰٛش حٛٔخػٮ : ٩طل٨ش ٢ٟ خالٙ هذٝ حالٛظضحٝ ر٪حؿذ حالعظٔالٰٛش  -

 ه٢ ح٠ٛظخروخص حٛٔؼخثٰش ح٠ٛلظ٠ٜش .

 صبُٔب : أثؼبد اسزمالٌُخ اٌسٍغخ اٌمضبئُخ 

" حٛٔؼخء ُٮ خذٟش ح٠ٛ٪حؿ٢ " ٧٘زح أػلض ح٠ٛلخٗٞ ٟـخٛزش رظٔذٯٞ ٩ طظـ٬ٜ ُٮ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ حٛـذٯذ الطالف حٛٔؼخء 

 ٩حكظشحٝ ح٠ٛئششحص حٛظخٰٛش : ٠ٜٛ٪حؿ٢ٰ٤ ر٘ٚ ؿ٪دس خذٟخص 

أل١ اؿخٛش ح٤ٛضحم ٯِٔذ أ٭ أ١ ط٘٪١ ٟذد ٩اؿشحءحص حٛذه٪٫ طل٨٠٘خ آؿخٙ ٓخ٣٪٣ٰش ٓظٰشس ٩ ٟؤ٪ٛش حٛغشهش :  -1

 حالؿشحٍ حٛؼٔش ُٮ حٛٔؼخء 

ٝ حٛظٮ طظذس٧خ ٟخظَٜ ح٠ٛلخٗٞ ٯـذ أ١ ط٤غـٞ ٟن س٩ف حٛٔخ٣٪١ ٩طـزٰٔخط٦ ٩أ١ ٯغو٬ ح٤ٛـخهش : أ٭ أ١ حالك٘خ -5

 ٩ه٬ٜ حعخط حٛظـزْٰ حٛوخدٙحٛٔخػٮ ا٬ٛ طـزْٰ حٛٔخ٣٪١ ٠ٗخ حرظٌخ٥ ح٠ٛششم 

 رحط٢ٰٰ أ٩ ٟو٤٪ٯ٢ٰ حالٛضحٰٟش : أ٭ أ١ حالك٘خٝ ٟٜضٟش ٛـ٠ٰن حالؿشحٍ  -1

٠ظ رٔذعٰظ٨خ ٩رخٛ٪كِٰش حٛٔؼخثٰش ٗ٘ٚ ٩أل٦٣ ال ٯ٤ِن حٛظٜ٘ٞ رلْ حٛظ٤ِٰز : ٩ؿو٦ٜ ًخٯش حٛٔؼخء ٩هذٝ ط٤ِٰز حالك٘خٝ ٯ -1

 ال ٣ِخر ٦ٛ ٠ٗخ ٓخٙ ه٠ش ر٢ حٛخـخد ٛٔخػ٦ٰ أرٮ ٟ٪ع٬ حالشوش٭ .

أٯظشعٰخ حٛؼٔش ر٢ٰ ح٠ٛ٪حؿ٢ ٩حٛٔؼخء ٢ٟ٩ خال٨ٛخ ح٤ٛلخٝ حٛغٰخعٮ حٛز٭ ٯل٘ٞ كٰغ ٯـ٠ج٢ حأل٢ٟ حٛٔؼخثٮ :  -2

 ٯخط٨ٞ ٟلِ٪كش ٩ٟل٠ٰش ٢ٟ ؿشٍ كظ٢ ٤ٰٟن حع٦٠ حٛٔؼخء .ح٠ٛ٪حؿ٤٪١ أ١ كٔ٪٨ٓٞ حِٛشدٯش ٩حٛـ٠خهٰش ٩كش
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 اٌفمشح اٌضبُٔخ : اسزمالٌُخ لبضٍ اٌزذمُك 

 ٗشط ح٠ٛششم ٧ز٥ حالعظٔالٰٛش ه٬ٜ ٟـ٠٪هش ٢ٟ ح٠ٛغظ٪ٯخص طظ٠ؼٚ ُٮ ٟخ ٯٜٮ : 

 حعظٔالٙ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ه٢ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش  -

 حعظٔالٙ ٓخع حٛظلْٰٔ ه٢ ح٠ٛل٠٘ش  -

 حالؿشحٍ  حعظٔالٙ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ه٢ -

 أوال : اسزمالي لبضٍ اٌزذمُك ػٓ إٌُبثخ اٌؼبِخ 

خض ح٠ٛششم ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش رلْ ح٠ٛظخروش ٩اه٠خٙ عٜـش ح٠ٛالءٟش ، ُٮ ك٢ٰ أ٩ٗٚ ٠٨ٟش حٛظلْٰٔ ٛـ٨ش أخش٫ ، 

٩ر٠ـشد اكخٛش حٛٔؼٰش ه٬ٜ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ر٪حعـش ٟٜظ٠ظ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش أ٩ ٟزخششس ٢ٟ ؿشٍ ح٠ٛـخٛذ رخٛلْ 

 ذ٣ٮ ُب١ حٛٔخػٮ ٯ٨٤غ رخٛظلْٰٔ .ح٠ٛ

 صبُٔب : اسزمالي لبضٍ اٌزذمُك ػٓ هُئخ اٌذىُ 

ٯزلغ ه٢ أ٭ دٰٛٚ ٩ال ٯ٦٠٨ ا١ ٗخ١ ٓخؿوخ ُٮ ادح٣ش ح٠ٛظ٨ٞ أٝ ال ، ُٔؼخء حٛظلْٰٔ ٯخظَٜ ه٢ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ 

٤خه٦ ر٦ رٚ ٓؼخء ر٢ٰ حألدٛش ٩ال ٯ٦٤٘٠ سد أ٭ دٰٛٚ رلـش هذٝ حٓظٓؼخء حٛل٘ٞ ، ٗ٪٦٣ ال ٯ٠ٜٖ عٜـش حٛظشؿٰق 

 حٛل٘ٞ ٧٪ حٛز٭ ٯ٠ٜٖ عٜـش حٛظشؿٰق ر٢ٰ حالدٛش ٩ال ٯؤخز ٨٤ٟخ اال ٟخ ٗخ١ ٓخؿوخ ٩حٓظ٤ن رلـٰظ٦ ٩ٯشد ٟخ ٛٞ ٯٔظ٤ن ر٦ 

 صبٌضب : اسزمالي لبضٍ اٌزذمُك ػٓ االعشاف 

خ٣٪١ طلض ٩ؿ٠ٰن حالؿشحءحص حٛظٮ ٯظخز٧خ ط٘٪١ ٩ُْ أك٘خٝ ٩ٓ٪حهذ حٛٔ ُظ٘٪١ ٓشحسحط٦ ٟغظٜٔش ه٢ أؿشحٍ ح٤ٛضحم

، ُٔخػٮ حٛظلْٰٔ دحث٠خ ٰٟٔذ رخ٤ٛظ٪ص حٛٔخ٣٪٣ٰش  حإلعظج٤خٍاششحٍ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩ٟشحٓزش حٌٛشُش حٛـ٤لٰش ر٠ل٠٘ش 

 ٩ال ٯ٤لخص ا٬ٛ أ٭ ؿشٍ .٩أخالٰٓخص ح٤٨٠ٛش ٩ػ٠ٰش٥ 

 

 اٌّجذش اٌضبٍٔ :  خظبئض و ٔغبق اٌزذمُك االػذادٌ 

 اٌّغٍت األوي : خظبئض اٌزذمُك االػذادٌ 

 االوًٌ : خظبئض ِشرجغخ ثشخض اٌزذمُك  اٌفمشح

ػش٩سس حٛظضحٝ حٛٔخػٮ حٛلٰخد أ٭ شخظٰش حٛٔخػٮ حٛز٭ ٯ٤ظ٠ٮ ا٬ٛ حٛـ٨خص حٛٔؼخثٮ ٩ٟخ ٯِشػ٦ رٖٛ ٢ٟ 

 ٩حٛظـشد ٩حالعظٔالٰٛش .

 أوال : اٌخبطُخ اٌمضبئُخ 

ه٬ٜ أ٩حٟش ٩اؿشحءحص ٧٩ٮ ٣٪م ٢ٟ حٛشٓخرش حٛٔؼخثٰش  حإلعظج٤خٍُخٛٔخػٮ ٯخؼن ٠ٛشحٓزش حٌٛشُش حٛـ٤لٰش ر٠ل٠٘ش 

 حإلعظج٤خ٧٩ٍز٥ حٌٛشُش ٯظشأع٨خ حٛشثٰظ حال٩ٙ ٛذ٫ ٟل٠٘ش ٓؼخس حٛظلْٰٔ ٠ٜٗخ ؿخ٣زض حٛظ٪حد أ٩ خشٓض حٛٔخ٣٪١. 

٩ٟغظشخسٯ٢ حػ٢ٰ٤ ٠ٟ٩ؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩ٗخطذ حٛؼزؾ ٩ط٠ؼٚ دسؿش ػخ٣ٰش ٢ٟ دسؿخص حٛظلْٰٔ ٩أهؼخإ٧خ ٯ٤ظ٠٪١ 

 ا٬ٛ حٛـ٨خص حٛٔؼخثٮ.

 سزمالٌُخ صبُٔب : خبطُخ اال

ٯ٘٪١ ٟظظِخ رخٛظـشرش ٩حٛذسحٯش ٩ٓ٪س  ُٔخػٮ حٛظلْٰٔ ٯلظٚ ٟ٪ٓوخ ٧خٟخ ٩ٟشكٜش ٟظٔذٟش ُٮ حٛزلغ ٩حٛظلش٭

 حٛشخظٰش ٩ ُـ٤ش ٩حعظٔالٰٛش حٗظغز٨خ ه٢ ؿ٪ٙ ٠ٟخسعش ُٮ سد٧خص ح٠ٛلخٗٞ .
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 خظبئض ِشرجغخ ثّىضىع اٌزذمُك اٌفمشح اٌضبُٔخ : 

 اؿشحءحط٦ رـخرن خخصكٰغ طـزن  ٯغظ٠ذ٧خ ٢ٟ خالٙ ٟ٪ػ٪هخط٦ ٩ٟـخٙ حخظظخط٦

 أوال : اٌخبطُخ اٌزفزُشُخ 

 ٣ٔؾ ٩1ٯظؼق رٖٛ ٢ٟ خالٙ حٛـخرن حٛظِظٰشٮ أكذ حٛغ٠خص حالعخعٰش ٜٛظلْٰٔ حالهذحد٭ 

ُٮ ؿٜغخص عشٯش ٩ٯ٤٠ن ه٬ٜ حٛو٠٪ٝ : كٰغ طظٞ حالؿشحءحص ر٠٘ظذ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ عشٯش حٛظلْٰٔ حالهذحد٭  -

، ٚ حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ ا٬ٛ أ١ طلخٙ ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش ٜٛزغ ُٮ ؿٜغخص ه٤ٰٜش كؼ٪س٧خ ٩طلٚ ٧ز٥ حٛغشٯش ؿٰٜش ٟشحك

 ٢٘ٛ ٧ز٥ حٛغشٯش طوشٍ روغ ح٠ٛش٣٩ش ٠ُٰخ ٯخض كؼ٪س ح٠ٛلخٟٮ .

كٰغ ٯٔ٪ٝ رزٖٛ ٗخطذ حٛؼزؾ حٛز٭ ٯلؼش ؿ٠ٰن حٛـٜغخص ا٬ٛ :  ط٪ػْٰ اؿشحءحص ٩ه٠ٰٜخص حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ -

 شؿش حٛٔؼخثٰش ُٮ اؿخس ٟخ ٯغ٬٠ رخال٣خرش حٛٔؼخثٰش .ؿخ٣ذ حٛٔخػٮ ٠ٗخ ٯٔ٪ٝ ر٨ز٥ حٛ٘ظخرش ػزخؽ حٛش

ؿزٔخ ٠ٜٛخدس أ٭ هذٝ كؼ٪س حٛـ٨٠٪س اال ُٮ كخٛش ط٪ؿ٦ٰ أعجٜش ا٬ٛ ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ حٛش٨٪د : هذٝ حٛلؼ٪س ُٮ حٛظلْٰٔ  -

111 . 

 صبُٔب : خبطُخ اٌؼُُٕخ 

حخظٰخسٯخ أ٩ اؿزخسٯخ رخالكخٛش  كذد ح٠ٛششم حٛـشحثٞ حٛظٮ ٯ٢٘٠ اؿشحء حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ رشؤ٨٣خ ، ُخٛظلْٰٔ ٓذ ٯ٘٪١

٢ٟ ؿشٍ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش أ٩ ه٢ ؿشٯْ ش٘خٯش ٯظٔذٝ ر٨خ ح٠ٛظؼشس ٟزخششس ا٬ٛ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ، ٧٩زح حألخٰش ٰٟٔذ 

، ُخخطٰش حٛو٤ٰٰش ط٤ظشٍ ا٬ٛ حالُوخٙ ُٔؾ ُٮ ك٢ٰ ال ٯظٰٔذ رخالُوخٙ ح٠ٛوش٩ػش ه٦ٰٜ ٩ال ٯظوذح٧خ ا٬ٛ ًٰش٧خ 

 خ٢ٰٛ ه٦ٰٜ ار١ ٯ٦٤٘٠ حٛظلْٰٔ ٟن ًٰش٧ٞ .حٛظلْٰٔ رخالشخخص ح٠ٛلٓخػٮ 

 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : ِجبي اٌزذمُك االػذادٌ 

ٯظلذد ٟـخٙ حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ ٢ٟ خالٙ ط٤َ حٛـشحثٞ حٛظٮ طخؼن ٜٛظلْٰٔ ٟن حٛظ٠ٰٰض ر٢ٰ حٛـ٤خٯخص ٩حٛـ٤ق 

 حٛظٮ طخؼن ٜٛظلْٰٔ ٩ؿ٪رخ ٩ر٢ٰ حٛظٮ ٯـخ٨ٛخ حٛظلْٰٔ حخظٰخسح

 االججبسٌ اٌفمشح االوًٌ : اٌزذمُك 

 حٛـ٤خٯخص ح٠ٛوخٓذ ه٨ٰٜخ رخالهذحٝ  -1

 حٛـ٤خٯخص ح٠ٛوخٓذ ه٨ٰٜخ رخٛغـ٢ ح٠ٛئرذ  -5

 ع٤ش  11حٛـ٤خٯخص حٛظٮ ٯظٚ حٛلذ حالٓظ٬  ٜٛؤ٪رش ٨ٛخ  -1

 حٛـ٤خٯخص ح٠ٛشط٘زش ٢ٟ ؿشٍ حالكذحع  -1

 حٛـ٤ق ر٤ض خخص ٠ٗخ ٧٪ حٛشؤ١ ٛل٪حدع حٛغٰش ح٠٠ٰٛظش  -2

 أوال : اٌزذمُك االججبسٌ فٍ اٌجٕبَبد 

 حالُوخٙ حٛظٮ ٯ٘٪١ ٨ُٰخ حٛظلْٰٔ اؿزخسٯخ  51ح٠ٛخدس  كذدص

 حٛـ٤خٯخص ح٠ٛوخٓذ ه٨ٰٜخ رخالهذحٝ  -1

 حٛـ٤خٯخص ح٠ٛوخٓذ ه٨ٰٜخ رخٛغـ٢ ح٠ٛئرذ  -5

 ع٤ش  11حٛـ٤خٯخص حٛظٮ ٯظٚ حٛلذ حالٓظ٬  ٜٛؤ٪رش ٨ٛخ  -1

 حٛـ٤خٯخص ح٠ٛشط٘زش ٢ٟ ؿشٍ حالكذحع  -1

 ع٤ش  11حٛظٮ هٔ٪رظ٨خ أٓٚ ٢ٟ  ٧٩٪ ٟخ ٟو٤خ٥ أ١ حٛظلْٰٔ ٯ٘٪١ حخظٰخسٯخ ُٮ حٛـ٤خٯخص
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 صبُٔب : اٌزذمُك االججبسٌ فٍ اٌجٕخ 

ه٬ٜ ًشحس حٛـ٤خٯخص ٰٟض ح٠ٛششم ُٮ ٟـخٙ حالُوخٙ حٛخخػوش ٜٛظلْٰٔ ُٮ حٛـ٤ق ر٢ٰ ٣٪ه٢ٰ ٢ٟ حٛـشحثٞ ، حٛـ٤ق 

 .حٛظٮ ٯ٘٪١ ٨ُٰخ حٛظلْٰٔ اؿزخسٯخ ػٞ حٛظٮ ٯ٘٪١ ٨ُٰخ حخظٰخسٯخ 

ظلْٰٔ ُٮ حٛـ٤خٯخص ٩حٛـ٤ق ربكذحع ٓؼخء حٛظلْٰٔ رخ٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش ٩ه٨ذ ح٠ٛششم ح٠ٌٛشرٮ أخز رخصد٩حؿٰش حٛ

كٰغ ٯ٘٪١ حٛظلْٰٔ اؿزخسٯخ ُٮ ٣٪ه٢ٰ ٢ٟ ا٦ٰٛ رخٛظلْٰٔ ُٮ حٛـ٤ق حٛظٮ ٯ٘٪١ ٨ُٰخ حٛظلْٰٔ اؿزخسٯخ أ٩ حخظٰخسٯخ 

 حٛـ٤ق : 

 ُٮ روغ حٛـ٤ق ر٤ض خخص ُٮ حٛٔخ٣٪١  -1

 ٛغٰش ح٠٠ٰٛظشُٮ حٛـ٤ق ح٠ٛظؤٜش رخٛٔظٚ حٛخـؤ ُٮ ك٪حدع ح -5

٧ز٥ حالؿزخسٯش ُٮ حٛظلْٰٔ ط٤٠ن ه٬ٜ ٩ٗالء ح٠ٜٖٛ رخ٠ٛلخٗٞ حالرظذحثٰش طَٰٰ٘ حالُوخٙ ح٠ٛوش٩ػش ه٨ٰٜٞ ٩اؿشحء 

ح٠ٛظخروش د١٩ حالكخٛش ه٬ٜ حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ طلض ؿخثٜش رـال١ حالؿشحءحص ح٠ٛظخزس ، ٠ٗخ أ١ حٛظلْٰٔ ٯ٘٪١ 

ؿشٍ حالكذحع أ٩ ُٮ حٛـ٤ق حٛظٮ ٯ٘٪١ حٛلذ حالٓظ٬ ٜٛؤ٪رش حخظٰخسٯخ ٠ُٰخ هذح رٖٛ ٢ٟ حٛـ٤ق ح٠ٛشط٘زش ٢ٟ 

 ع٤٪حص أ٩ أٗؼش . 2ح٠ٛٔذسس ٨ٛخ 

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : اٌزذمُك االخزُبسٌ 

رٌٰش طَٰٰ٘ حالُوخٙ حالؿشحٰٟش ٩ُْ ٟغـشس ٓخ٣٪٣ٰش ط٘شط كٔ٪ّ ٩ٯ٘٪١ رٌشع ط٪عٰن دحثشس حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ 

 حٛذُخم ٩طؼ٢٠ شش٩ؽ ح٠ٛلخ٠ٗش حٛوخدٛش .

 ال : اٌزذمُك االخزُبسٌ فٍ اٌجٕبَبد أو

حٛظٮ كذدص حٛـشحثٞ حٛظٮ  51، ُخٛظلْٰٔ حالخظٰخس٭ ٯ٘٪١ ُٮ حٛـشحثٞ ًٰش حٛ٪حسدس ُٮ ح٠ٛخدس ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛخخِٛش 

 ٛٞ ٯشطذ أ٭ أُػش ٓخ٣٪٣ٮ ُٮ كخٛش هذٝ اكخٛش حٛٔؼٰش ه٬ٜ ًشُش حٛظلْٰٔ ٢٘ٛ ح٠ٛششم ٯوظزش حٛظلْٰٔ ٨ُٰخ اٛضحٰٟخ ، 

ح٤ٛ٪م ٢ٟ ٓشحس حالكخٛش ه٬ٜ ًشُش حٛظلْٰٔ حخظٰخسٯخ ُٮ ٧زح  حإلعظج٤خٍٰخرش حٛوخٟش ٛذ٫ ٟل٠٘ش ٧٘زح طظخز ح٤ٛ

 حٛـ٤خٯخص.

 صبُٔب : اٌزذمُك االخزُبسٌ فٍ اٌجٕخ 

 .حٛظلْٰٔ ُٮ حٛـ٤ق ًخٛزخ ٟخ ٯ٘٪١ حخظٰخسٯخ ٟخ هذح حٛـ٤ق ح٠ٛظشطزش ه٢ ك٪حدع حٛغٰش ح٠٠ٰٛظش 

 ٍزذمُك االػذادٌ اٌفظً اٌضبٍٔ : االجشاءاد اٌزّهُذَخ ٌ

ط٤لٞ ؿشّ ٩ِٰٰٗش حطظخٙ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ رخٛٔؼٰش ٟو٤ٜخ رزٖٛ حٛظٮ كذد ح٠ٛششم ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛشٰٜ٘خص حٛٔخ٣٪٣ٰش 

ه٠ٰٜش حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ ٩ح٣ـالٓش ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالؿشحءحص روؼ٨خ ٤ٟظذ ه٬ٜ ؿ٠ن حالدٛش ٩حٛزوغ  ه٢ ح٣ـالّ

 حرٰش .حالخش ٤ٟظذ ه٬ٜ شخض ح٠ٛظ٨ٞ رخطخخر ؿ٠ٜش ٢ٟ حٛظذ

 اٌّجذش األوي : ئجشاءاد اٌّغبٌجخ ثبٌزذمُك االػذادٌ 

٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش أ٩ رش٘خٯش ٟزخششس ٢ٟ ٗظخرٮ ال ٯ٢٘٠ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ أ١ ٯؼن ٯذ٥ ه٬ٜ حٛٔؼٰش حال ر٠ٜظ٠ظ 

 ح٠ٛظؼشس

 اٌّغٍت األوي : اٌّغبٌجخ ثزذمُك ئػذادٌ ِٓ عشف إٌُبثخ اٌؼبِخ 

 رٰش اؿشحءحص حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٢ٟ ر٨٤ٰخ ٟٜظ٠ظ اؿشحء طلْٰٔ اهذحد٭٤ٰٜٛخرش أد٩حس هذٯذس ُٮ اؿخس طذ
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 حِٛٔشس حال٬ٛ٩ : ٟٜظ٠ظ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش حالؿزخس٭ إلؿشحء طلْٰٔ اهذحد٭ 

 طل٨ٰٜخ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٟزخششس ه٬ٜ حٛظلْٰٔ حالهذحد٭  51حٛٔؼخٯخ ح٠ٛزٗ٪سس ُٮ ح٠ٛخدس 

 ثخ اٌؼبِخ فٍ اٌجٕبَبد أوال : اٌزذمُك االججبسٌ ثٕبء ػًٍ ٍِزّس إٌُب

 رخ٤ٛغزش ٜٛششذحء ٯ٘٪١ حٛظلْٰٔ ٩حؿزخ ٩اؿزخسٯخ ُٮ كخٛظ٢ٰ : 

 11ارح ٗخ٣ض حالُوخٙ ح٠ٛشط٘زش طش٘ٚ ؿ٤خٯش ٟوخٓذ ه٨ٰٜخ رخالهذحٝ أ٩ رخٛغـ٢ ح٠ٛئرذ أ٩ حٛلذ حألٓظ٬ ح٠ٛٔشس ٧٪  -1

 ع٤ش ٩ٛ٪ طٞ ػزؾ حِٛخهٚ ُٮ كخٛش طٜزظ 

٩ٛٞ ٯظٞ ػزؾ حِٛخهٚ ُٮ كخٛش طٜزظ ، أ٭ أ١ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ارح حٛؤ٪رخص  ارح ٗخ٣ض حٛـ٤خٯش ٟوخٓذ ه٨ٰٜخ رٌٰش ٧ز٥ -5

ك٨ش ٦ٛ أ١ حٛٔؼٰش ؿخ٧ضس ٜٛل٘ٞ أطذس أٟشح ر٪ػن ح٠ٛظ٨ٞ س٢٧ حالهظٔخٙ حالكظٰخؿٮ ٩اكخٛظ٦ ه٬ٜ ًشُش حٛـ٤خٯخص 

أٛضٝ اؿشحء  ٩ارح ك٨ش ٦ٛ أ١ حٛٔؼٰش ًٰش ؿخ٧ضس ٜٛل٘ٞ حٛظ٠ظ اؿشحء طلْٰٔ اهذحد٭ ٨ُٰخ ، أٟخ حالكذحع ُخ٠ٛششم

 ٟشط٘زش رٌغ ح٤ٛلش ه٢ حٛؤ٪رش ح٠ٛٔشسس ٨ٛخ .طلْٰٔ اهذحد٭ ُٮ ٗٚ ؿ٤خٯش 

 صبُٔب : اٌزذمُك االججبسٌ فٍ اٌجٕخ 

 ٯ٘٪١ حٛظلْٰٔ اٛضحٰٟخ ُٮ حٛـ٤ق ر٠ٔظؼ٬ ٣ض خخص ٩ٗزح ك٪حدع حٛغٰش ح٠٠ٰٛظش  51حعظ٤خدح ٠ٜٛخدس 

 طلْٰٔ اهذحد٭  حِٛٔشس حٛؼخ٣ٰش : ٟٜظ٠ظ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش حالخظٰخس٭ إلؿشحء

٨ُٮ ح٠ٛشط٘زش ٢ٟ ٓزٚ حالكذحع أ٩ طٜٖ حٛظٮ ٯ٘٪١ حخظٰخسٯخ ُٮ حٛـ٤خٯخص ٠ُٰخ هذح حٛظٮ ٤ِٓ٩خ ه٨ٰٜخ أٟخ ُٮ حٛـ٤ق 

 ع٤٪حص ٠ُخ ُ٪ّ .  2حسط٘زض ٢ٟ ؿشٍ سشذحء ٩ٗخ١ حٛلذ حالٓظ٬ ٜٛؤ٪رش ٯ٪حص٭ 

 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : اٌّغبٌجخ ثاجشاء رذمُك ِٓ عشف اٌّزضشس 

 ً : ِسغشح اٌّغبٌجخ ثبٌزذمُك ِٓ اٌّزضشس اٌفمشح االوٌ

٩ٯٔ٪ٝ رظغـٰٚ ش٘خٯظ٦ ٯٜظ٠ظ ر٠٪ؿز٨خ ٯلْ ٛ٘ٚ شخض طؼشس ٢ٟ ؿشٯ٠ش أ١ ٯٜـؤ ٟزخششس ا٬ٛ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ 

 اؿشحء طلْٰٔ ُٮ ٟ٪حؿ٨ش شخض ٟو٢ٰ أ٩ ٟـ٨٪ٙ ٩ُْ شش٩ؽ ٩اؿشحءحص ٟلذدس .

 أوال : وُفُُخ اٌّغبٌجخ ثبٌزذمُك ِٓ اٌّزضشس فٍ اٌجٕبَبد 

ش٘خٯش ا٬ٛ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ػٞ ٯئد٭ ح٠ٛزٜي حٛز٭ ٯلذد٥ ٧زح ٢٘٠ٰ ٠ٜٛظؼشس طٔذٯٞ ط٤لٞ رٖٛ ، ُ 65-٠65٪حد ٢ٟ حٛ

 ٟن حكظشحٝ شش٩ؽ شٰٜ٘ش ٯ٢٘٠ اؿ٠خ٨ٛخ ُٮ : حألخٰش ٠ٗظخسٯَ حٛذه٪٫ 

 ط٪ُش أ٧ٰٜش حالدهخء رخ٤ٛغزش ٠ٜٛشظ٘ٮ ٩ح٠ٛظ٨ٞ  -1

 حٛش٘خٯش حالخظظخص ح٤ٛ٪هٮ ٩ح٠ٛلٜٮ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ح٠ٛشُ٪هش ا٦ٰٛ  -5

 ٟذ٫ ٓخرٰٜش حالُوخٙ ٟ٪ػ٪م حٛش٘خٯش ٜٛظلْٰٔ ٩هذٝ ح٣ٔؼخء حٛذه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش  -1

اشوخس حٛ٪ٰٗٚ حٛٔؼخثٮ ٠٠ٜٜٛ٘ش ُٮ كخٛش سُن ده٪٫ ػذ ٓخػٮ أ٩ ٟ٪كَ ه٠٪ٟٮ أ٩ ه٪١ طخرن ٜٛغٜـش أ٩  -1

 حٛٔ٪س حٛو٠٪ٰٟش ٩ك٨ش أ١ حٛذ٩ٛش ٯ٢٘٠ أ١ طظل٠ٚ ح٠ٛغئ٩ٰٛش ح٠ٛذ٣ٰش ٢ٟ ؿشحء أه٠خٙ طخرو٨ٰخ .

ٮ كخٛش طٔذٯٞ ش٘خٯش ال طذه٨٠خ أعزخد ٗخُٰش ٯ٢٘٠ ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش أ١ طٜظ٠ظ ٢ٟ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ُظق طلْٰٔ ُ -2

 ٟئٓض ك٪ٙ أ٭ شخض ٓذ ٯ٘شَ ه٦٤ حٛزلغ 

 صبُٔب : ئجشاء اٌزذمُك فٍ اٌجٕخ ثٕبء ػًٍ شىبَخ اٌّزضشس 

 ٢٘ٛ ٟن شش٩ؽ :  حإلعظج٤خٍٟغـشس اؿشحء طلْٰٔ ُٮ حٛـ٤ق ال طخظَٜ ه٢ ٣لٰشط٨خ ُٮ حٛـ٤خٯخص ر٠لخٗٞ 
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 أ١ ط٘٪١ حٛـ٤لش ٢ٟ حٛـ٤ق حٛظؤدٯزٰش حٛظٮ أؿخص ح٠ٛششم اؿشحء طلْٰٔ رشؤ٨٣خ  -

ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ٟظ٪ُشس ه٬ٜ شٰٜ٘ش ػش٩سٯش ٢ٟ ٓزٰٚ ٧٪ٯش ح٠ٛشظ٘ٮ  ٩ح٠ٛظش٬٘ ر٦ ، طلذٯذ حٛـشٯ٠ش طٔذٯٞ ش٘خٯش  -

ص ح٠ٛشظ٘ٮ ، حٛظخسٯخ ٩حالٟؼخء ، أدحء ٩ح٤ٛظ٪ص ح٤٠ٛل٠ش ٨ٛخ ، طخسٯخ حٛـشٯ٠ش ٩ٟ٘خ٨٣خ ، حٛ٪ٓخثن رذٓش ، ٟٜظ٠غخ

حٛشعٞ حٛٔؼخثٮ ه٬ٜ حٛش٘خٯش رظ٤ذ٩ّ ح٠ٛل٠٘ش ، أدحء ٓغؾ ؿضحُٮ رخ٤ٛغزش ٠ٜٛـخٛذ رخٛلْ ح٠ٛذ٣ٮ ، أدحء حٛ٪دٯوش 

 حٛظٮ ٯلذد٧خ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ .

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : ِىأغ ئلبِخ اٌذػىي اٌؼّىُِخ ِٓ عشف اٌّزضشس 

ْٰٔ ُٮ كخٛش هذٝ ط٤ظٰض حٛٔخ٣٪١ أل١ ٤٧خٕ شش٩ؽ ٩كخالص طٌٚ ٯذ ح٠ٛشظ٘ٮ ال ٯ٢٘٠ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ اؿشحء طل

 ُٮ ح٠ٛـخٛزش ربؿشحء طلْٰٔ .

 أوال : ِىأغ اٌّغبٌجخ ثبٌزذمُك ِٓ عشف اٌّزضشس 

 حٛـشحثٞ حٛظٮ ٯو٪د حالخظظخص ٨ُٰخ ا٬ٛ ح٠ٛلخٗٞ حٛوغ٘شٯش  -

 ٯو٪د ٨ُٰخ حالخظظخص ا٬ٛ ٟل٠٘ش ح٤ٛٔغ  حٛـشحثٞ ح٤٠ٛغ٪رش ا٬ٛ حهؼخء حٛل٘٪ٟش ٩روغ ٗزخس ٟ٪كِٮ حٛذ٩ٛش حٛظٮ -

ٛزوغ ٓؼخس ٩ ٟ٪كِٮ حٛذ٩ٛش حٛظٮ طخؼن ٛٔ٪حهذ حالخظظخص حالعظؼ٤خثٰش كٰغ ٯو٪د أٟش حٛـشحثٞ ح٤٠ٛغ٪رش  -

 ح٩ حٌٛشُش حٛـ٤لٰش ر٠ل٠٘ش ح٤ٛٔغ . حإلعظج٤خٍطلشٯٖ ٧ز٥ حٛذه٪٫ رل٨ٔٞ ا٬ٛ حٛشثٰظ حال٩ٙ ٠ٛل٠٘ش 

 كٰغ أ٣خؿ٨خ ح٠ٛششم ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟشروغ حٛـشحثٞ ح٠ٛشط٘زش خخسؽ أسع حٛ٪ؿ٢  -

 حٛـشحثٞ حٛظٮ ٯشط٘ز٨خ حالكذحع  -

 صبُٔب : دّبَخ اٌضذُخ اٌّشزىٍ ِٓ عشف لبضٍ اٌزذمُك 

ح٠ٛظوْٜ رخ٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش ُٮ شؤ١  11/55حٛٔخػٮ ٯظٌٰٰش ٩طظ٠ٰٞ حٛٔخ٣٪١ سٓٞ  11/14أكذع ح٠ٛششم ٓخ٣٪١ 

الخظالط ٩حعظٌالٙ ح٤ِٛ٪ر ٩ًٰش٧خ ، خض ؿشحثٞ حٛشش٪س ٩حك٠خٯش حٛؼلخٯخ ٩حٛش٨٪د ٩حٛخزشحء ٩ح٠ٛز٢ٌٰٜ ٠ُٰخ ٯ

ٯٔ٪ٝ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ  رظخخر ٗخُش حٛظذحرٰش ٢ٟ أؿٚ طؤ٢ٰٟ عالٟش حٛؼلٰش ٩حُشحد حعشط٦ ٠ٟ٩ظٜ٘خط٦ ٢ٟ ٗٚ ٧٘زح 

 : ، ٨٤ٟخ ػشس ٯٜل٦ٔ ؿشحء طٔذٯٞ ش٘خٯظ٦

 سٓٞ ٧خطِٮ خخص رخٛششؿش حٛٔؼخثٰش أ٩ رخ٠ٛظخٛق حال٤ٰٟش ٛالطظخٙ ُٮ ح٭ ٩ٓض -

 ك٠خٯش ؿغذٯش ٦ٛ ٩ألُشحد حعشط٦ ٢ٟ ؿشٍ حٛٔ٪س حٛو٠٪ٰٟش  -

 طٌٰٰش أٟخ٢ٗ حالٓخٟش  -

هشع حٛؼلٰش ه٬ٜ ؿزٰذ ٟخظض ٩طخظٰظ٦ رخٛشهخٯش حالؿظ٠خهٰش ٩ُٮ كخٛش هذٝ ِٗخٯش ٧ز٥ حٛظذحرٰش ٯ٢٘٠  -

 ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ حطخخر ٟخ ٯشح٥ ٤ٟخعزخ .

 اٌّجذش اٌضبٍٔ : االجشاءاد األوٌُخ ٌٍزذمُك االػذادٌ 

طزذأ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالؿشحءحص حٛذٰٓٔش ٩حٛظخسٟش ٣لٞ ح٠ٛششم أك٘خ٨ٟخ ٩آؿخ٨ٛخ ٩ِٰٰٗش طظشٯ٦ِ ٩سطذ ه٨ٰٜخ كٰغ 

 ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالػخس ٩حٛـضحءحص حٛٔخ٣٪٣ٰش .

 اٌّغٍت األوي : ئجشاءاد رزؼٍك ثبالشخبص 

 ط٤ظذ ه٬ٜ ح٠ٛظ٨ٞ رخهظزخس٥ ؿ٪٧ش حٛٔؼٰش .

 حِٛٔشس حال٬ٛ٩ : حٛزلغ حالؿظ٠خهٮ

٩ٯ٘٪١ ٧زح ٯٔ٪ٝ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ربؿشحء رلغ حؿظ٠خهٮ ك٪ٙ ح٠ٛظ٨ٞ ٛال٠ٛخٝ رلش٦ُ٩ حالؿظ٠خهٰش  54ر٠٪ؿذ ح٠ٛخدس 

٢ٟ أؿٚ ح٣ظشخ٨ٛٞ ٢ٟ حٛزلغ حخظٰخسٯخ ُٮ حٛـ٤ق أٟخ حالكذحع ُٔذ أ٬ٛ٩ ٨ٛٞ ح٠ٛششم أ٠٧ٰش رخٌٛش ُٮ ٧ز٥ ح٠ٛشكٜش 

  هخٛٞ حٛـشٯ٠ش ٩اهخدس ادٟخؿ٨ٞ ُٮ ح٠ٛـظ٠ن .
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 ٛـزٮ حِٛٔشس حٛؼخ٣ٰش : حِٛلض ح

حٛظٮ ع٠لض ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ اؿشحء ٧زح حِٛلض ٠ٗخ ٯ٢٘٠ ٦ٛ روذ سأ٭ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٟوخٛـظ٦ ٢ٟ  ٩55ُٔخ ٠ٜٛخدس 

، ششٯـش أ١ ٯظٞ حٛوالؽ دحخٚ ح٠ٛئعغش حٛغـ٤ٰش أ٩ ٟئعغش حٛظغ٠ٞ ح٤ٛخطؾ ه٢ طوخؿٮ حٛ٘ل٪ٰٛخص ٩ح٠ٛخذسحص 

 ٟظخظظش كغذ حٛشش٩ؽ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ٓخ٣٪٣خ .

 ٍ : ئجشاءاد رٕظت ػًٍ االشُبء اٌّغٍت اٌضبٔ

 اٌفمشح االوًٌ : اٌزٕمً واٌزفزُش واٌذجض 

 ٩طـش٭ ٩ُْ اؿشحءحص شٰٜ٘ش سطذ ه٨ٰٜخ ح٠ٛششم ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالػخس حٛٔخ٣٪٣ٰش 

 أوال : ئجشاءاد اٌزٕمً 

ٔش ٩حال٣ظٔخٙ ٯٔظؼٮ ط٤ٔٚ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ سُ ٧٩66٪ اؿشحء ٯخؼن ٛظٔذٯش ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٩ٯ٠خسع٦ ؿزٔخ ٠ٜٛخدس 

 ٗخطذ حٛؼزؾ ا٬ٛ أ٭ ٟ٘خ١ إلؿشحء ٟوخٯ٤ظ٦ ٓظذ حٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ حٛلٰٔٔش ٢٘ٛ ه٦ٰٜ حٛظٰٔذ رخالؿشحءحص حٛظخٰٛش : 

 اخزخس ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ ُٮ كخٛش ؿ٤لش ٩اخزخس حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ ُٮ كخٛش ؿ٤خٯش  -

 أ١ ٯظـلذ ٟو٦ ٗخطذ حٛؼزؾ  -

رخٰٛ٪ٝ ٩حٛش٨ش ٩حٛغخهش د عخهش حال٣ظٔخٙ طلشٯش ٟلؼش ر٠خ ٯ٤ـض ٢ٟ أه٠خٙ ٩حالعزخد حٛظٮ دُوظ٦ ا٬ٛ حٛظ٤ٔٚ ٩ٯلذ -

 ٩ُٮ كخٛش حٛخش٩ؽ خخسؽ دحثشس ٣ِ٪ر٥ ٩ؿذ ه٦ٰٜ اخزخس ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٤٧خٕ.

 صبُٔب : ئجشاءاد اٌزفزُش واٌذجض 

ًخٛزخ ٟخ ٯظشطذ ه٬ٜ حال٣ظٔخٙ ه٠ٰٜخص ح٠ٛوخٯ٤ش ٩حٛظِظٰش ٩حٛلـض ٨ٜٗ٩خ ٩عخثٚ ٤ٟل٨خ ح٠ٛششم ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ُٮ 

لٰٔٔش ، ٢٘ٛ ٣لشح ٛظوْٜ ٧ز٥ حالؿشحءحص رلشٟخص ح٤٠ٛخصٙ ٩كشٯش ح٠ٛظ٨ٞ ُٔذ أكخؿ٨خ ح٠ٛششم ؿشٯْ رلؼ٦ ه٢ حٛ

أرخكض ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ حؿشحء ه٠ٰٜش حٛظِظٰش ُٮ حالٟخ٢ٗ حٛظٮ ٯوظٔذ أ٨٣خ  111، ُخ٠ٛخدس  ر٠ـ٠٪هش ٢ٟ حٛؼ٪حرؾ

ظِظٰش ٓذ ٯظو٢ٰ ه٬ٜ شٮء طٰٔذ٥ طلض ؿخثٜش حٛزـال١ ، ٩حٛ 35-31-26عظغخ٧ٞ ُٮ اك٨خس حٛلٰٔٔش ٢٘ٛ ح٠ٛ٪حد 

، ٠ٗخ أ١ ٤٧خٕ ٰٓ٪د ُٮ كخٛش حٛظِظٰش ُٮ أٟخ٢ٗ حٛو٠ٚ أ٩ طِظٰش  ٟو٢ٰ رزحط٦ إلػزخص كخٛظ٦ أ٩ ه٬ٜ شخض ٟو٢ٰ

 أ٩ ه٠ٰٜش اس٧خرٰش أ٩ رخظ٪ص حالخظخٝ ٩حٛ٪ػخثْ ٩ ح٤ٛٔ٪د ٩حال٩سحّ حٛظـخسٯش .حٟشأس أ٩ أ٩ٓخص حٛظِظٰش 

 ظبالد إٌّجضح ثىسبئً االرظبي ػٓ ثؼذاٌفمشح اٌضبُٔخ : اٌزمبط اٌّىبٌّبد واالر

٧٩ٮ ٟغظـذحص ؿخء ر٨خ ٓخ٣٪١ ح٠ٛغـشس حٛـ٤خثٰش حٛـذٯذ ٩حهظزش٧خ ؿشٯٔش  113ح٬ٛ  ٣115ل٠ض رٖٛ ح٠ٛ٪حد ٢ٟ 

، ٩ٓذ ٤ٟلض ٧ز٥ حالٟ٘خ٣ٰش ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ٩ حٛ٪ٰٗٚ  ٛالعظذالٙ ٩٩عٰٜش ٜٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٓشحث٢ ٩أدٛش الدح٣ش ح٠ٛظ٨ٞ

عن ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ششٯـش اطذحس حألٟش ٗظخرش ٩ طؼ٢ٰ٠ حألٟش ؿ٠ٰن حٛو٤خطش حٛوخٝ ٠ٜٜٖٛ ٟن ٧خٟش ح٩

 .رخ٠ٛ٘خ٠ٛخص ح٠ٛشحد حٛظٔخؿ٨خ ػٞ طلذٯذ حٛـشٯ٠ش حٛظٮ طزشس ٧زح حالؿشحء 

 ٌفظً اٌضبٌش : أواِش لبضٍ اٌزذمُك 

طظوْٜ رخالشخخص ٩روؼ٨خ  ٟـ٠٪هش ٢ٟ حأل٩حٟشحطذحس ٯٔ٪ٝ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ رظظشٯَ حشٌخ٦ٛ ه٢ ؿشٯْ 

 . حإلعظج٤خٍرخالشٰخء ، ٨٤٘ٛخ طز٬ٔ ٓخرٜش ٜٛـو٢ أٟخٝ حٌٛشُش حٛـ٤لٰش ٠ٛل٠٘ش 

 اٌّجذش األوي : ئجشاءاد وأواِش اٌزذمُك اٌّزؼٍمخ ثبالشخبص واالشُبء 

  اٌّغٍت األوي : اإلجشاءاد واألواِش اٌّزؼٍمخ ثبالشخبص
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٩ ٟظؼشس ٩ش٨٪د كٰغ ٯخؼن ٗٚ  ٣و٤ٮ رخالشخخص ٟخظَٜ حالؿشحٍ ح٠ٛظذخٜش ُٮ حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ ٢ٟ ٟظ٨ٞ

 ٩حكذ ٨٤ٟٞ ٠ٛغـشس خخطش أٟخٝ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ .

 اٌفمشح االوًٌ : ئجشاءاد اسزٕغبق اٌّزهُ 

 ر٠ـشد حعظٔزخٙ ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ ؿشٍ حٛٔخػٮ طزذأ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالؿشحءحص 

رش ا٦ٰٛ ٩ٟخ ٓذ ٯظزن حعظ٤ـخّ ح٠ٛظ٨ٞ ٧٪ ٢ٟ أ٧ٞ ٟشحكٚ حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ أل٨٣خ طش٨ذ ٟ٪حؿ٨ش ح٠ٛظ٨ٞ رخٛظ٨ٞ ح٤٠ٛغ٪

 ٢ٟ4 اؿشحء ٟ٪حؿ٨ش ر٦٤ٰ ٩ر٢ٰ ح٠ٛشظ٘ٮ ٩ٓذ ٣لٞ ح٠ٛششم اؿشحءحص حعظ٤ـخّ ح٠ٛظ٨ٞ ٩ٟٔخرٜظ٦ ػ٢٠ حٛزخد رٖٛ 

ٟشحكٚ  : ٟشكٜش حالعظ٤ـخّ حالرظذحثٮ ، ٟشكٜش  ٢ٟ1 ّ ٝ ؽ ، كٰغ طظ٠ؼٚ ٟشكٜش حالعظ٤ـخّ ُٮ  ٢ٟ1 حٛٔغٞ 

 .حٌٰٛش  حالعظ٤ـخّ حٛظِظٰٜٮ ، ٟشكٜش ٟ٪حؿ٨ش ح٠ٛظ٨ٞ ٟن

٩حالعظ٤ـخّ ٧٪ اؿشحء ٯـشٯ٦ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ه٢ ؿشٯْ ؿشف ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالعجٜش ٩طٜٔٮ أؿ٪رش ه٨٤خ ٩ٟلخ٩ٛش 

 ٩ ٓشٯزخ ٢ٟ ٟالرغخص حٛـشٯ٠ش .حعظـالم سأ٭ ح٠ٛظ٨ٞ رخهظزخس٥ ٟل٪س حٛلٰٔٔش 

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : ئجشاءاد االسزّبع ئًٌ اٌّغبٌت ثبٌذك اٌّذٍٔ

ػٞ اشوخس ٟلخ٦ٰٟ زخششس ٩ٯظٞ حالعظ٠خم ا٦ٰٛ ٢ٟ ؿشٍ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ه٬ٜ ح٣ِشحد ٧٩٪ ح٠ٛظؼشس ٢ٟ حٛـشٯ٠ش ٟ

٩٩ػن َٟٜ حٛٔؼٰش أٟخ٦ٟ ٗخٟال رٰ٪ٝ ٓزٚ حٛظلْٰٔ ه٬ٜ حألٓٚ ٩ ٓزٚ حالعظ٤ـخّ رٰ٪٢ٰٟ ٗخ٢ٰٜٟ ه٬ٜ حألٓٚ رشعخٛش 

 ٟؼ٠٪٣ش أ٩ رخشوخس ٯغٜٞ ا٦ٰٛ ٟٔخرٚ ٩طٚ .

 خجشح  اٌفمشح اٌضبٌضخ : االسزّبع ئًٌ اٌشهىد وئجشاء

 شهبدح اٌشهىد أوال : 

 ٩ٯ٦٤٘٠ حعظذهخء ح٭ شخ٧ذ ٛالعظ٠خم ٩ُْ حالك٘خٝ حٛظخٰٛش :  111ح٬ٛ  ٣114ل٠ض رٖٛ ح٠ٛ٪حد ٢ٟ 

حالعظذهخء ر٪حعـش أكذ أه٪ح١ حٛٔ٪س حٛو٠٪ٰٟش أ٩ ح٠ِٛ٪ػ٢ٰ حٛٔؼخث٢ٰٰ أ٩ رشعخٛش ٟؼ٠٪٣ش أ٩رخٛـشٯٔش حالدحسٯش أ٩  -

 حٛلؼ٪س ر٠لغ حسحدط٨ٞ

ٯ٪ؿ٦ ا٦ٰٛ حعظذهخء ػخ١ رشعخٛش ٟؼ٠٪٣ش أ٩ رخعظذهخء ٯزٜي رظِش ٓخ٣٪٣ٰش ر٪حعـش ه٪١ ُٮ كخٛش هذٝ كؼ٪س٥  -

 حٛظزٰٜي أ٩ ِٟ٪ع ٓؼخثٮ أ٩ رخٛـشٯٔش حالدحسٯش 

حٛلؼ٪س ر٪حعـش حٛٔ٪س  حرح حٟظ٤ن ٟشس ػخ٣ٰش ٯـ٪ص ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ٩ر٠ٜظ٠ظ ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش اؿزخس حٛشخ٧ذ ه٬ٜ -

 دس٧ٞ ٩15111  1511ٟن ًشحٟش ٟخ ر٢ٰ حٛو٠٪ٰٟش 

٩روذ حال٣ظ٨خء ٧٘زح ٯذٛٮ حٛش٨٪د رش٨خدط٨ٞ ُشحد٫ أٟخٝ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ُٮ ًٰخد ح٠ٛظ٨ٞ ٩رلؼ٪س ٗخطذ حٛؼزؾ ، 

 طظ٬ٜ ه٦ٰٜ ٩ٯ٪ٓو٨خ أ٩ ٯزظٞ ه٨ٰٜخ .

 صبُٔب : لبٔىْ دّبَخ اٌشهىد 

 حٛشخ٧ذ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛظذحرٰش حٛل٠خثٰش  ٤ٟ11/14ق ح٠ٛششم ر٠٪ؿذ ٓخ٣٪١ 

 ٛشخ٧ذحالعظ٠خم شخظٰخ ا٬ٛ ح -

 اخِخء ٧٪ٯش حٛشخ٧ذ ُٮ ح٠ٛلخػش ٩حٛ٪ػخثْ  -

 طؼ٢ٰ٠ ٧٪ٯش ٟغظوخسس أ٩ ًٰش طلٰلش ػ٢٠ ح٠ٛلخػش ٩حٛ٪ػخثْ  -

 ٩ػن سٓٞ ٧خطَ ٧خص رخٛششؿش س٢٧ اشخسس حٛشخ٧ذ  -

 حٛغٜـخص روذ ٟ٪حُٔش ح٠ٛو٤ٮ ٗظخرشحخؼخم ح٨ٛ٪حطَ حٛظٮ ٯغظخذ٨ٟخ ٛشٓخرش  -

 ٔ٪س حٛو٠٪ٰٟش ٜٛشخ٧ذ ٩أُشحد حعشط٦ ٢ٟ ؿشٍ حٛط٪ُٰش ك٠خٯش ؿغذٯش  -



45 
 

 ب : اٌخجشح صبٌض

ٯ٢٘٠ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ أ١ ٯ٤ظذد خزٰشح طٜٔخثٰخ أ٩ رـٜذ ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش أ٩ ٢ٟ أكذ حالؿشحٍ ، حٛخزٰش ٯ٠خسط 

 ػ٢٠ الثلش ح٠ٛش٠٪٢ٰٛ رخٛظذحرٰش حٛل٠خثٰش . ٠٠٨ٟ11/14ظ٦ طلض ٟشحٓزش ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٩ٓذ أدخ٨ٜٞ حٛٔخ٣٪١ 

 ساثؼب : اٌّىاجهخ 

، ٩ط٤ظذ ه٬ٜ ح٤ٛٔؾ حٛظٮ طؼخسرض ٨ُٰخ حألٓ٪حٙ ر٨٤ٰٞ ، ظ٨ٞ ٟن ح٠ٛـخٛذ رخٛلْ ح٠ٛذ٣ٮ أ٩ رخٛش٨٪د ُٰ٪حؿ٦ ح٠ٛ

 ٧٘زح ٯغظـٰن ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حعظـالء ح٠ٌٛ٪ع حٛز٭ ٓذ ٯوظش٭ حٛلٰٔٔش .

 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : األواِش اٌّزؼٍمخ ثبالشخبص 

 ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حالؿشحءحص ٢ٟ أؿٚ حٛظل٘ٞ ُٮ اؿشحءحص ٩آٟخد حٛظلْٰٔ حالهذحد٭ خ٪ٙ ح٠ٛششم 

 : أواِش اٌّضىي أِبَ لبضٍ اٌزذمُك  اٌفمشح االوًٌ

 ٨٤٘ٛخ ٰٟٔذس ٗ٪٨٣خ ط٠ظ رلشٯش حٛشخض ٩طل٘ٞ حٜٛـ٪ء ا٨ٰٛخ خـ٪سس حِٛوٚ ٩ح٠ٛظ٨ٞ

 األِش ثبٌذضىس أوال : 

٢ ُٮ ٣ض حالٟش " ٩ُٮ كخٛش " ا٣زحس ح٠ٛظ٨ٞ رخٛلؼ٪س أٟخٝ حٛٔخػٮ ُٮ حٛظخسٯخ ٩حٛغخهش ح٠ٛز٤ٰٰ 111هشُظ٦ ح٠ٛخدس 

 هذٝ حٟظؼخٙ ح٠ٛظ٨ٞ ٜٛلؼ٪س ٯٜـؤ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ا٬ٛ حٛٔ٪س 

 صبُٔب : األِش ثبالدضبس 

٧٘زح " ٧٪ حألٟش حٛز٭ ٯوـ٦ٰ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٜٛٔ٪س حه٠ٜ٪ٰٟش ٛظٔذٯٞ ح٠ٛظ٨ٞ أٟخ٦ٟ ُٮ حٛلخٙ "   113هشُظ٦ ح٠ٛخدس 

حٛششؿش حٛٔؼخثٰش . ٢٘ٛ طخظَٜ ؿشّ حٛظزٰٜي ٩ط٤ِٰز حألٟش ط٤ِٰز٥ ا٬ٛ أكذ حٛؼزخؽ أ٩ أه٪ح١ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ  ٯ٪ٗٚ

 رخالكؼخس طزوخ ٛ٪ػوٰش ح٠ٛظ٨ٞ .

 كٰغ ٯـزش ه٬ٜ حٛلؼ٪س ر٪حعـش حٛٔ٪س حٛو٠٪ٰٟش كخٛش ح٠ٛظ٨ٞ حٛلش :  -

حٛغـ٢ رخ٤ِٛ٪ر حٛظشحرٮ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ُخالٟش ٯ٤ِز ٠ٗخ ٧٪ حٛشؤ١ ٤ٛٔٚ ح٠ٛوظ٢ٰٜٔ كخٛش ح٠ٛظ٨ٞ ح٠ٛوظٔٚ : حرح ٗخ١  -

 ٰخؿ٢ٰٰ ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش أٟخ ارح ٗخ١ خخسؿ٨خ ُٰظٞ طشك٦ٰٜ ا٬ٛ حٛغـ٢ حٛ٘خث٢ ر٤ِ٪ر ٓخػٮ حٛظلْٰٔ . حالكظ

 صبٌضب : األِش ثاٌمبء اٌمجض 

٧٪ حألٟش حٛظخدس ٜٛٔ٪س حٛو٠٪ٰٟش رخٛزلغ ه٢ ح٠ٛظ٨ٞ ٦ٜٔ٣٩ ا٬ٛ ح٠ٛئعغش حٛغـ٤ٰش ح٠ٛز٤ٰش ُٮ "  121هشُظ٦ ح٠ٛخدس 

" ُٰز٬ٔ ح٠ٛظ٨ٞ س٢٧ حالهظٔخٙ حالكظٰخؿٮ ٩رٔخث٦ س٢٧ حشخسس ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حالٟش كٰغ ٯظٞ طغ٦٠ٰٜ ٩حهظٔخ٦ٛ ٨ُٰخ 

 ه٬ٜ ٧ز٥ حٛلخٛش .

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : أواِش ادزشاصَخ ٌٍزذمُك 

 أوال : اٌىضغ رذذ اٌّشالجخ اٌمضبئُخ 

خ ٯو٠ٚ ر٦ ُٮ حٛـ٤خٯخص ٩حٛـ٤ق ح٠ٛوخٓذ ه٧٩٨ٰٜ٪ طذرٰش حعظؼ٤خثٮ  141ح٬ٛ  126هخٛـ٨خ ح٠ٛششم ُٮ ح٠ٛ٪حد 

رؤ٪رش عخٛزش ٜٛلشٯش ، ٩ٯ٢٘٠ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ حطخخر ٧زح حٛظذرٰش ُٮ أ٭ ٟشكٜش ٢ٟ ٟشحكٚ حٛظلْٰٔ ششٯـش أ١ ال 

 .ٟشحص  2طظـخ٩ص ٟذط٦ ش٨شٯ٢ ٓخرٜش ٜٛظـذٯذ 
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 صبُٔب : االػزمبي االدزُبعٍ 

ٟن حكظشحٝ ٜٛلشٯش ، ٗزٖٛ ٧٪ طذرٰش ٯو٠ٚ ر٦ ُٮ حٛـ٤خٯخص ٩حٛـ٤ق حٛغخٛزش  155ح٬ٛ  ٣142ل٠ض رٖٛ ح٠ٛ٪حد ٢ٟ 

ُٮ ش٨ش ٩حكذ ٜٛـ٤ق ٓخرٜش ٜٛظ٠ذٯذ ٟشط٢ٰ ٤ٛ٩ِظ ح٠ٛذس ٩ ش٨شٯ٢ ُٮ حٛـ٤خٯخص ٓخرٜش ح٠ٛذد حٛظٮ كذد٧خ ح٠ٛششم 

 ٟشحص ٤ٛ٩ِظ ح٠ٛذس . 2ٜٛظ٠ذٯذ 

 صبٌضب : االٔبثخ اٌمضبئُخ 

خ٪٦ٛ ٧٩ٮ ر٠ؼخرش طِ٪ٯغ ٓخ٣٪٣ٮ ٢ٟ ؿشٍ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حالطٜٮ ا٬ٛ ٓخع آخش أ٩ ػخرؾ ششؿش ٓؼخثٰش ٯ

 اكذ٫ طالكٰخط٦ ٰٛٔ٪ٝ ٟٔخ٦ٟ رو٠ٚ ٢ٟ أه٠خٙ حٛظلْٰٔ .

 اٌّجذش اٌضبٍٔ : األواِش اٌّزؼٍمخ ثسُش وأزهبء اٌزذمُك 

 حالكخٛش ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش  –هذٝ ح٠ٛظخروش  –هذٝ حالخظظخص 

 اٌّغٍت األوي : االواِش اٌخبطخ ثبٌسذت 

خٛظخٛٮ ارٔخث٦ س٢٧ اشخسس ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ، ٣و٤ٮ ٩رٯ٤ظذ حٛغلذ ه٬ٜ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛ٪ػخثْ حٛظٮ طٰٔذ كشٯش ح٠ٛظ٨ٞ 

 ٩حًالّ حٛلذ٩د ٩علذ ٩ػخثْ أخش٫ .رزٖٛ علذ ؿ٪حص حٛغِش 

 اٌفمشح االوًٌ : سذت اٌىصبئك 

 اوال : سذت جىاص اٌسفش وئغالق اٌذذود 

ؿ٪حص أٟخ اًالّ حٛلذ٩د أل١ روغ حالشخخص ٯظ٪ُش١٩ ه٬ٜ ؿ٪حصٯ٢ ٜٛغِش طـ٤زخ ِٛشحس ح٠ٛظ٨ٞ ٩ٌٟخدسط٦  حٛزالد 

عِش رخٛزٜذ حٛز٭ ٯ٤ظ٠ٮ ح٦ٰٛ ٩ؿ٪حص عِش رخٛزٜذ ح٠ٰٛٔٞ ر٦ ٩رخٛظخٛٮ علذ ؿ٪حص حٛغِش حٛ٪ؿ٤ٮ ال ٯل٪ٙ د١٩ حعظخذحٝ 

 حٛـ٪حص حٛغِش حٛؼخ٣ٮ .

 صبُٔب : األِش ثسذت ثؼض اٌىصبئك االخشي 

 علذ سخظش حٛغٰخٓش 

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : األواِش اٌخبطخ ثبالسجبع 

حٛؤخسحص ح٠ٌٛظظزش أ٩ ح٠ٛظشح٬ٟ ه٨ٰٜخ روذ حٛل٘ٞ ٩حٛظِٰز ٩ٗزح سد حالشٰخء ح٠ٛلـ٪صس ٯظوْٜ حألٟش ربسؿخم كٰخصس 

 ا٬ٛ أطلخر٨خ ٟظ٬ ٛٞ ط٢٘ الصٟش ٛغٰش حٛذه٪٫ .

 أوال : األِش ثاسجبع اٌذُبصح 

ٟظ٬ ٓخٟض دالثٚ ٗخُٰش ه٬ٜ ؿذٯش حالط٨خٝ ُٮ ؿشحثٞ حالهظذحءحص ه٬ٜ " ٦ٛ٩ أ٭ "ٓخػٮ حٛظلْٰٔ"  ٩115ُٔخ ٠ٜٛخدس 

 ٰخصس أ١ ٯؤٟش ربسؿخم حٛلخٛش ا٬ٛ ٟخ ٗخ٣ض ه٦ٰٜ " حٛل

 صبُٔب : االِش ثشد االشُبء 

 ٯظٞ سد حالشٰخء حٛظٮ طٞ ػزـ٨خ خالٙ حٛظلْٰٔ ٢٠ٛ ٦ٛ حٛلْ ٨ُٰخ رششؽ  115ؿزٔخ ٠ٜٛخدس 

 هذٝ ٩ؿ٪د ٤ٟخصهش ؿذٯش  -

 ٟخ ٛٞ ط٢٘ الصٟش ٛغٰش حٛذه٪٫  -

 ٟخ ٛٞ ط٢٘ خـٰشس  -

 أال ط٘٪١ ٟلال ٠ٜٛظخدسس  -
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 ألِش ثجُغ اٌّذجىصاد صبٌضب : ا

طخؼن ٜٛزٰن ُٮ ح٠ٛضحد حٛو٤ٜٮ طلض حششحٍ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٩ٯظٞ حٯذحم ح٠ٛزخٛي ُٮ ط٤ذ٩ّ حالٯذحم ٩حٛظذرٰش ا٬ٛ 

 .ك٢ٰ ٟـخٛزظ٨خ ٢ٟ ؿشٍ ر٩٭ حٛلٔ٪ّ خ٪ُخ ٢ٟ ُغخد٧خ أ٩ ط٨ِٜخ ٗخٛخؼش ٩حِٛ٪ح٦ٗ 

 اٌّغٍت اٌضبٍٔ : األواِش اٌمضبئُخ ثبٔزهبء اٌزذمُك 

حٛظلْٰٔ ح٣ظ٨خء حٛظلْٰٔ ٯٔ٪ٝ رظ٪ؿ٦ٰ ح٠َٜٛ رـ٠ٰن أ٩سح٦ٓ روذ طش٨٠ٰٓخ ٢ٟ ؿشٍ ٗخطذ حٛؼزؾ خػٮ ه٤ذٟخ ٯٔشس ٓ

أٯخٝ ه٫ٜخألٗؼش ٢ٟ طخسٯخ ط٪ط٨ٜخ رخ٠َٜٛ ،  5ا٬ٛ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٓظذ اؿاله٨خ ه٦ٰٜ ٩٩ػن ٟٜظ٠غخط٨خ دحخٚ أؿٚ 

ٰخرش حٛوخٟش ػٞ ٯ٪ؿ٦ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ا٬ٛ ٩ال ٯ٢٘٠ اطذحس حال٩حٟش رخ٣ظ٨خء حٛظلْٰٔ اال روذ حٛظ٪طٚ ر٠ٜظ٠غخص ح٤ٛ

 أٟش ح٣ظ٨خء حٛظلْٰٔ . ٢ٟعخهش  51سعخٛش اشوخس ر٨زح حالٟش خالٙ  ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ ٟلخ٦ٰٟ أ٩ ح٠ٛـخٛذ رخٛلْ ح٠ٛذ٣ٮ

 اٌفمشح االوًٌ : األواِش اٌمضبئُخ ثبٔزهبء اٌجذش 

 أوال : األِش ثؼذَ االخزظبص 

حطؼق ٦ٛ أ٨٣خ ال طذخٚ ػ٢٠ حخظظخط٦ ُب٦٣ ٯظذس أٟشح روذٝ روذ حؿاله٦ ه٬ٜ حالُوخٙ ح٠ٛوش٩ػش ه٦ٰٜ ٩حرح 

٩ُٮ ٧ز٥ حالخظظخص ، ٩طَٰٰ٘ حالُوخٙ ح٠ٛلخٛش ه٦ٰٜ ٩حهظزخس٧خ خخسؿش ه٢ حخظظخط٦ طخؼن ٛغٜـظ٦ حٛظٔذٯشٯش 

أٯخٝ ٢ٟ طذ٩س حألٟش روذٝ  5حٛلخٛش ٯظذس أٟشح رزٖٛ ٩ٯلٰٚ َٟٜ حٛٔؼٰش ه٬ٜ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش دحخٚ أؿٚ 

ظشطذ ه٬ٜ رٖٛ آػخس ٓخ٣٪٣ٰش طظ٠ؼٚ ُٮ حكظِخف حالؿشحءحص حٛظٮ أ٣ـض٧خ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ر٠ِو٪٨ٛخ حالخظظخص  ، ٩ٯ

رٖٛ ح١ ٗٚ ٟخ ُٮ حألٟش هزخسس ه٢ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٠ٗخ طلظِق حأل٩حٟش حٛظٮ عزْ أ١ أطذس٧خ ػذ ح٠ٛظ٨ٞ رٔ٪ط٨خ حٛظ٤ِٰزٯش 

 ٣ٔٚ حٛٔؼٰش ٢ٟ حٛـ٨ش ًٰش ح٠ٛخظظش ا٬ٛ حٛـ٨ش طخكزش حالخظظخص .

 االِش ثؼذَ اٌّزبثؼخ  صبُٔب :

 ٢ٟ ّ ٝ ؽ كذدص حالعزخد حٛظٮ ه٬ٜ أعخع٨خ ٯظذس ٓخػٮ حٛظلْٰٔ أٟشح روذٝ ح٠ٛظخروش ٩ ٧ٮ :  513ح٠ٛخدس 

حرح حطؼق ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ أ١ حٛظ٨ٞ ح٤٠ٛغ٪رش ٠ٜٛظ٨ٞ ال ط٪طَ رؤ٭ ٩طَ ؿشٟٮ ه٠ال رٔخهذس حٛششهٰش حٛـ٤خثٰش  -

 ال هٔ٪رش ٩ال ؿشٯ٠ش اال ر٤ض ٓخ٣٪٣ٮ 

ق أ١ حالُوخٙ ح٤٠ٛغ٪رش ٠ٜٛظ٨ٞ طظظَ رخٛظِش حٛـشٰٟش ٢٘ٛ حٛظلْٰٔ ٛٞ ٯغِش ه٢ ح٭ دٰٛٚ ٛظ٪ؿ٦ٰ حالط٨خٝ حرح حطؼ -

 ا٬ٛ ح٠ٛظ٨ٞ 

 حرح صحٛض حٛظِش حٛـشٰٟش روذ طذ٩س ٓخ٣٪١ ؿذٯذ  -

 ه٤ذٟخ طِشٚ حالرلخع ُٮ طلذٯذ ٧٪ٯش حِٛخهٚ ُٰلٚ ٟـ٨٪ال  -

 ٯٜٮ :  ٩طظشطذ ه٬ٜ حالٟش روذٝ ح٠ٛظخروش هذس آػخس ٣ـ٨ٜ٠خ ُٮ ٟخ

 اُشحؽ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ه٢ ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ ح٠ٛوظ٢ٰٜٔ ٟخ ٛٞ ٯ٘٪٣٪ح ٟوظ٢ٰٜٔ ٛغزذ آخش -

 حٛزض ُٮ سد حالشٰخء ح٠ٛلـ٪صس  -

 حٛزض ُٮ ٟظخسٯَ حٛذه٪٫  -

 ح٣ظ٨خء حالٟش رخٛ٪ػن طلض ح٠ٛشحٓزش حٛٔؼخثٰش  -

 اٟ٘خ٣ٰش ٣شش حٛٔشحس روذٝ ح٠ٛظخروش  -

ال ارح ك٨شص أدٛش ؿذٯذس ؿزٔخ ٢ أؿٚ ٣ِظ حالُوخٙ ٢ٟ ؿذٯذ حوظ٦ ٟعٔ٪ؽ حٛظ٨ٞ ح٠ٛ٪ؿ٨ش ا٬ٛ ح٠ٛظ٨ٞ ٩ال ٯ٢٘٠ ٟظخر -

  ٠ٜٛ555خدس 
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 صبٌضب : األِش ثبإلدبٌخ ػًٍ اٌّذىّخ 

٧زح حألٟش ٯشٟٮ ا٬ٛ ط٪ؿ٦ٰ حالط٨خٝ ا٬ٛ ح٠ٛظ٨ٞ ٩اكخٛظ٦ ه٬ٜ حٌٛشُش حٛٔؼخثٰش ح٠ٛخظظش ٩حٛظٮ طخظَٜ رلغذ ٣٪م ٩ 

كخٛش ه٬ٜ ًشُش حٛـ٤ق رخ٠ٛل٠٘ش حالرظذحثٰش ٩حالكخٛش ه٬ٜ دسؿش حٛظ٠٨ش ، ٠ٟخ ٯغظذهٮ رخٛؼش٩سس حٛظ٠ٰٰض ر٢ٰ حال

ُٮ كخٛش ح٠ٛخخِٛش ٯلخٙ ح٠َٜٛ ه٬ٜ  51، ُلغذ ٟٔظؼٰخص ح٠ٛخدس  حإلعظج٤خًٍشُش حٛـ٤خٯخص حالرظذحثٰش ر٠ل٠٘ش 

هذ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩حالٟش رخٛ٪ػن طلض ح٠ٛشحٓزش حٛٔؼخثٰش ٩رخالُشحؽ ه٢ ح٠ٛظ٨ٞ ٩طظ٪٬ٛ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٟشحهخس ٓ٪ح

ٯظذس أٟشح ربكخٛش ح٠ٛظ٨ٞ ه٬ٜ ًشُش حٛـ٤ق حالرظذحثٰش ٩ٯزض ُٮ حالخظظخص ُٮ ح٠ٛخخِٛخص ، أٟخ ُٮ كخٛش حٛـ٤لش 

أٟخ شؤ١ حالهظٔخٙ حالكظٰخؿٮ ٩حالٟش رخٛ٪ػن طلض ح٠ٛشحٓزش حٛٔؼخثٰش ٩ٯلٰٚ َٟٜ حٛٔؼٰش ه٬ٜ ٩ٰٗٚ ح٠ٜٖٛ 

 ٩ ٯلٰٚ ح٠َٜٛ ه٬ٜ حٛ٪ٰٗٚ حٛوخٝ . حإلعظج٤خٍرخظ٪ص حٛـ٤خٯش ُٰلخٙ ح٠َٜٛ ه٬ٜ ًشُش حٛـ٤خٯخص ر٠ل٠٘ش 

 اٌفمشح اٌضبُٔخ : اسزئٕبف أواِش لبضٍ اٌزذمُك 

٩ٯلْ ٛ٘ٚ أؿشحٍ حٛظلْٰٔ ٠ٟخسعش كْ  554ا٬ٛ  ٣555لٞ ح٠ٛششم حعظج٤خٍ أ٩حٟش ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ُٮ ح٠ٛ٪حد 

ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٯْ ُٰ٘٪١ حعظج٤خٍ أ٩حٟش ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ه٢ ؿشحعظج٤خٍ ٧ز٥ حال٩حٟش د١٩ حٛـو٢ ٨ُٰخ رخ٤ٛٔغ ، 

 أ٩ ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ ح٠ٛـخٛذ رخٛلْ ح٠ٛذ٣ٮ .

 اٌفمشح اٌضبٌضخ : ثغالْ ئجشاءاد اٌزذمُك 

ٯوظزش ػ٠خ٣ش أعخعٰش أٓش٧خ حٛٔخ٣٪١ ٢ٟ أؿٚ ك٠خٯش ح٠ٛشش٩هٰش ح٠ٛظؤٜش ربؿشحءحص حٛظلْٰٔ ارح ٟخ خخِٛض حٛٔ٪حهذ 

 حطزخه٨خ . حٛشٰٜ٘ش ٩ح٠ٛ٪ػ٪هٰش حٛظٮ كذد٧خ ح٠ٛششم ٩أ٩ؿذ ه٬ٜ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ

 أوال : دبالد ئصبسح اٌجغالْ 

ؿزٰوش حالؿشحءحص حٛظٮ ٯظو٢ٰ ه٬ٜ حالخالٙ ربكذح٧خ حٛزـال١ ٩كذدص  ٣511ظض ه٦ٰٜ ح٠ٛخدس حٛزـال١ حٛٔخ٣٪٣ٮ :  -

 ٧٩ٮ : 

  ح٠ٛظؤٜش روذٝ حشوخس ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ٙ ٟشس رل٦ٔ ُٮ ط٤ظٰذ ٟلخٝ أ٩ هذٝ  ٩112  111ٟخخِٛش ٟٔظؼٰخص ح٠ٛخدط٢ٰ

 ٮ حالدالء رظظشٯلخص أ٩ هذٝ حالدالء ر٨خ اشوخس٥ رلشٯظ٦ ُ

  رخظ٪ص حالعظ٠خم ٠ٜٛظ٨ٞ  116ٟخخِٛش ٟٔظؼٰخص ح٠ٛخدس 

  ٩حٛلـض ح٠ٛظؤٜش رخٛظِظٰش  35-31-26ٟخخِٛش ٟٔظؼٰخص ح٠ٛ٪حد 

" ٯظشطذ حٛزـال١ ه٢ خشّ ح٠ٛٔظؼٰخص حٛـ٪٧شٯش ٠ٜٛغـشس حرح  515حٛزـال١ حٛٔؼخثٮ : أشخسص  ا٦ٰٛ ح٠ٛخدس  -

 غخط رلٔ٪ّ حٛذُخم ٛ٘ٚ ؿشٍ ٢ٟ حالؿشحٍ " ٗخ٣ض ٣ظٰـظ٨خ ح٠ٛ

 صبُٔب : اٌجهبد اٌّمشس ٌهب دك اصبسح اٌجغالْ 

 ٢ٟ ّ ٝ ؽ ٧٩ٮ : ٤ٟ511ق ح٠ٛششم كْ اػخسس حٛزـال١ ا٬ٛ خ٠ظ ؿ٨خص ٟذدط٨خ ح٠ٛخدس 

 ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٣ِغ٦  -

 ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش  -

 ح٠ٛظ٨ٞ ٩دُخه٦  -

 ح٠ٛـخٛذ رخٛلْ ح٠ٛذ٣ٮ ٩ دُخه٦  -

 حٌٛشُش حٛـ٤لٰش  -

 

 هذاء ئًٌ االِبَ اٌّجذد سدّه اهل اال


